
 

 

 
Iwona Stempek 

 
Dyrektor metodyczny Szkoły 
Języka Polskiego GLOSSA, 
współautor i redaktor serii 

podręczników „POLSKI krok po 

kroku” oraz „POLSKI krok po 
kroku – junior”. Od wielu lat 
prowadzi cieszące się ogromną 
popularnością szkolenia 
metodyczne w Polsce, Europie, 
USA, Kanadzie i Australii. 

Udana lekcja w wirtualnej rzeczywistości 

Kiedyś wydawało mi się niemożliwe, aby lekcja 
w wirtualnej sali była równie dobra, ciekawa 
i efektywna, jak ta w prawdziwej klasie. A jednak… 
Przez ostatnie sześć lat doskonaliłam swój warsztat 
online i chciałabym się z Państwem podzielić moimi 
doświadczeniami oraz pomysłami na udane zajęcia. 
 

15.06 PN ⌚ 20:00  ZAPISZ SIĘ 
  

25.06 CZ ⌚ 20:00 ZAPISZ SIĘ 

  

Czas na lekcję! 

A w zasadzie na kilka lekcji. Przygotowałam 
fragmenty różnych zajęć, które spróbuję pokazać na 
żywo wraz z moimi asystentkami, które wcielą się 
w rolę studentek. 
 

17.06 ŚR ⌚ 20:00 ZAPISZ SIĘ 

  

22.06 PN ⌚ 20:00 ZAPISZ SIĘ 

  

 

 

 

https://livewebinar.com/858-099-052
https://livewebinar.com/195-969-834
https://livewebinar.com/835-129-223
https://livewebinar.com/953-544-430


 
Joanna Stanek 

 
Autorka podręczników 
nauczyciela do serii „POLSKI krok 
po kroku” oraz "FONETYKA polski 
w praktyce. Prowadziła wiele 
szkoleń metodycznych w Polsce 

i za granicą. Na lekcjach kładzie 
nacisk na komunikację, 
podporządkowując jej w miarę 
możliwości nauczanie wszystkich 
podsystemów języka – także 
fonetyki. Wierzy, że śmiech 
i zabawa pozwalają osiągnąć 

lepsze efekty niż żmudne 
ćwiczenia, dlatego wciąż 
angażuje swoich studentów 
w zawody, podsuwa gry 
planszowe, karciane i terenowe, 
stawia zadania aktorskie… 

Fonetyka - w dialogu i z przytupem 

Tematem webinarium będzie fonetyka języka 
polskiego. Podpowiem, jak jej uczyć w sposób 
komunikacyjny, a przy tym rzetelny i atrakcyjny. 
Zaprezentuję kilka praktycznych ćwiczeń, a także 
niebanalnych pomysłów ich realizacji na lekcji. 
Będzie okazja poznać różnorodne metody 
i nauczycielskie triki, które sprawią, że studenci będą 
Państwa lekcjami oczarowani, a systematyczna 
nauka fonetyki będzie budzić entuzjazm, a nie 
znużenie. 
 

16.06 WT ⌚ 20:00 ZAPISZ SIĘ 

  

Przełamując rutyny fale 

Jak ożywić lekcję, przełamać lody, ułatwić 
zapamiętanie nowych słów czy końcówek? Jak 
zmodyfikować znane ćwiczenia, by zaskakiwały, 
cieszyły i zachęcały do dalszego wysiłku? Jak zaprosić 

na lekcje śmiech i odrobinę szaleństwa? W trakcie 
webinarium podzielę się z Państwem praktycznymi 
pomysłami do wykorzystania przede wszystkim 
w pracy z podręcznikami POLSKI krok po kroku 1 i 2, 
ale też jako wsparcie innych kursów. 
 

30.06 WT ⌚ 20:00 ZAPISZ SIĘ 

   
   

   
Anna Stelmach 

 
Lektorka języka polskiego jako 

obcego, współautorka części 
pozycji serii „POLSKI krok po 
kroku” oraz pomysłodawczyni 

i autorka wszystkich części 
„CZYTAJ krok po kroku”. Uważnie 
obserwując świat, szuka w nim 
inspiracji do swoich tekstów, 
a ucząc innych, wciąż sama uczy 
się nowych rzeczy. Wierzy, że 

Jak oswoić tekst 

Książka jest niczym ogród, który można włożyć do 
kieszeni" – co to zdanie może oznaczać dla uczących 
się języka obcego? Gdzie znaleźć teksty odpowiednie 
dla początkujących? Dlaczego warto zachęcać swoich 
studentów do czytania i pracy na własną rękę? Jak 
wykorzystać tekst na kilka sposobów, żeby 
uatrakcyjnić zajęcia i podtrzymać u uczących się 
zainteresowanie lekturą? 
Podczas webinarium przyjrzymy się pewnym 
prostym historiom pod tym kątem oraz wspólnie 
poszukamy inspiracji i korzyści płynących 
z „oswajania tekstu”. 
 
 
 

https://livewebinar.com/401-182-622
https://livewebinar.com/831-815-073


edukacja to relacja i dlatego 
przywiązuję dużą wagę do 

budowania przyjaznej atmosfery 
podczas zajęć. Pisze również 
o podróżowaniu w skali mikro, 

zachęcając do odkrywania Polski 
i jej piękna. 

 
 
 

24.06 ŚR ⌚ 20:00  ZAPISZ SIĘ 

   

 
Magdalena Doś 

 
Z wykształcenia teatrolog, 
z zawodu i zamiłowania lektorka 
języka polskiego jako obcego 
z 17-letnim stażem. Pracowała 
na prestiżowych uniwersytetach 

w Polsce i we Francji, szkołach 
językowych oraz firmach. Od 
2013 r. blisko współpracuje z SJO 
GLOSSA i z niesłabnącym 
entuzjazmem prowadzi lekcje on-

line na platformie e-polish.eu. 
Pasjonatka life coachingu, 

absolwentka Szkoły Trenerów 
Rozwoju Osobistego we 
Wrocławiu. 

Coaching językowy, a co to takiego? 

Pierwszy z cyklu webinariów poświęconych tematyce 
coachingu językowego. Podczas webinarium 
opowiem, czym jest coaching językowy oraz jak 
wykorzystywać techniki coachingowe, aby nauka 
języka obcego była skuteczna, efektywna, przyjemna 
oraz w pełni dopasowana do oczekiwań, potrzeb 
oraz... temperamentu naszych uczniów! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.06 WT ⌚ 18:00 ZAPISZ SIĘ 

   

 
Joanna Pasek 

 
Lektorka języka angielskiego 
oraz polskiego jako obcego. 
W nauczaniu stawia przede 
wszystkim na komunikację. 
Wierzy, że przyjazna atmosfera 
oraz spora dawka humoru 

i dobrej zabawy to klucz do 
udanej lekcji. Jest autorką 
przygotowywanej aktualnie do 
druku publikacji metodycznej: 
"68 pomysłów na lekcje 
polskiego". 

Jak "bezboleśnie" automatyzować 

gramatykę i słownictwo? 

Zapamiętywanie niekończących się list słówek czy 
kolejnych tabel gramatycznych może skutecznie 
zniechęcić do nauki nawet najbardziej wytrwałych. 
Jak uprzyjemnić uczącym się automatyzację 
słownictwa i gramatyki? Jak zamienić nudne 
mechaniczne dryle na ciekawe gry i zabawy 
językowe? Jak wykorzystać „grywalizację”  i inne 
nowe trendy w nauczaniu języków obcych? 
 

18.06 CZ ⌚ 20:00 ZAPISZ SIĘ 

  

Jak kreatywnie zachęcić uczniów do 

mówienia? 

Większość uczących się jakiegokolwiek języka 
obcego stawia sobie za cel opanowanie umiejętności 

https://livewebinar.com/801-256-797
https://livewebinar.com/939-908-571
https://livewebinar.com/623-248-205


swobodnego wypowiadania się w języku docelowym. 
Tę swobodę osiąga się jednak poprzez ciężką pracę. 
Podczas webinarium porozmawiamy o tym, jak 
skutecznie stymulować wypowiedzi ustne, zachęcać 
do komunikacji i przełamywać bariery w mówieniu. 
Zaprezentujemy świeże spojrzenie na stare 
i sprawdzone metody oraz garść nowych pomysłów. 
 

29.06 PN ⌚ 20:00 ZAPISZ SIĘ 

   
 

 

 
Tomasz Stempek 

 
Dyrektor metodyczny Szkoły 

Języka Polskiego GLOSSA, 
współautor i redaktor serii 

podręczników „POLSKI krok po 
kroku” oraz „POLSKI krok po 
kroku – junior”. Od wielu lat 
prowadzi cieszące się ogromną 
popularnością szkolenia 
metodyczne w Polsce, Europie, 
USA, Kanadzie i Australii. 

e-polish.eu dla początkujących 

Webinarium to przeznaczone jest dla osób, które 
dopiero planują zacząć korzystanie z platformy. 
Podczas szkolenia zostaną omówione pierwsze kroki 
na platformie (rejestracja, panel lektora, uzyskiwanie 
pomocy) oraz zaprezentowane najważniejsze funkcje 
e-polish.eu. 
 

12.06 PN ⌚ 16:00  ZAPISZ SIĘ 
  

  

e-polish.eu: źródło materiałów i 

narzędzia dla ich tworzenia 

Chcesz urozmaicić swoje lekcje? Potrzebujesz 
uzupełnić je dodatkowymi materiałami lub dać 

https://livewebinar.com/150-243-903
https://livewebinar.com/502-160-017


 

 
Beata Subczak 

 
Filolog angielski i metodyk 
nauczania języków obcych 
z wykształcenia. Ukończyła 

studia podyplomowe z jpjo na UJ. 

Zajmowała się e-learningiem 
j.polskiego jako obcego na 
uniwersytecie w Glasgow. 
Z doświadczenia i zamiłowania 
User Experience Designer. 

Platformę e-polish.eu zna jak 
własną kieszeń. 
 
 
 

 
Iryna Uglanova 

 
Absolwentka filologii polskiej 
Uniwersytetu Pedagogicznego w 
Kijowie. Od 2007 r. uczy języka 
polskiego jako obcego. W 2016 r. 

dołączyła do zespołu GLOSSA, 
gdzie koordynuje pracę 
księgarni, dział marketingu 
i organizację szkoleń. Uwielbia 
kreatywne podejście do 
wszystkiego co robi tak w pracy, 
jak i w życiu. 

uczniom możliwość lepszego przećwiczenia nowych 
zagadnień? Szukasz ciekawych tematów na zajęcia? 
Skorzystaj z wyszukiwarki portalu e-polish.eu, która 
błyskawicznie pozwoli Ci znaleźć materiały, których 
potrzebujesz do swojej lekcji. 
 
Podczas webinarium dowiesz się: 

• jak korzystać z wyszukiwania po słowach 
kluczowych, 

• jak wyszukiwać zagadnienia leksykalno-
gramatyczne, 

• jak wyszukiwać nagrania, transkrypty i 
towarzyszące im ćwiczenia, 

• gdzie znajdują się gotowe zestawy ćwiczeń do 
podręczników POLSKI krok po kroku, 

• jak wygenerować PDF z ćwiczeń 
uzupełniających podręcznik POLSKI krok po 
kroku 

• jak uzyskać dostęp do gier i zabaw 
językowych. 

 

22.06 PN ⌚ 18:00 ZAPISZ SIĘ 

  

e-polish.eu II: Testy i zadania domowe 

online 

Ile godzin przeznaczasz tygodniowo na sprawdzanie 
zadań domowych swoich uczniów? Czy nie masz 
poczucia, że tracisz czas, by skontrolować banalne, 
automatyzujące ćwiczenia? Przygotuj więc następną 
pracę domową dla swoich uczniów w e-polish.eu, a 
portal sprawdzi za Ciebie poprawność końcówek, 
dopasowanych definicji, wstawionych zaimków... 
Tobie pozostanie bardziej twórcza część - 
sprawdzanie opisów ilustracji, esejów i wypracowań. 
Podczas webinarium dowiesz się: 

• jak stworzyć stworzyć interaktywny 
samosprawdzający się test/zadanie domowe i 
zadać je swoim uczniom, 

• jak wysłać studentowi bezpłatne ćwiczenia 
uzupełniające podręcznik POLSKI krok po 
kroku, 

• jak dodawać zaprosić swoich studentów do 
współpracy za pomocą portalu e-polish.eu, 

• jak wygląda test z perspektywy studenta, 
• jak zadać test plasujący 

 

https://livewebinar.com/913-695-311


29.06 PN ⌚ 18:00  ZAPISZ SIĘ 

  

e-polish.eu III: Interaktywne lekcje 

i nauczanie online 

Teraz niezależnie od tego gdzie mieszkasz lub 
przebywasz, możesz mieć uczniów na całym świecie! 
Wszędzie gdzie tylko jest dostęp do Internetu. Daje 
Ci to nieograniczone możliwości rozwoju, nowych 
doświadczeń i… zwiększenia swojego dochodu. 
Terminy zajęć dopasowujesz ściśle do swoich potrzeb 
i kalendarza zajęć. Pracujesz wygodnie nie 
wychodząc z domu i nie tracąc czasu na dojazdy. 
Wystarczy wejść do wirtualnej sali lekcyjnej i poczuć, 
że wszystko jest możliwe! 
 
Podczas webinarium dowiesz się: 

• jak przygotować i poprowadzić lekcję online z 
użyciem wirtualnej Sali lekcyjnej, 

• jak stworzyć profil lektora lekcji online na 
portalu e-polish.eu (harmonogram, stawki, 

płatności, lekcja próbna itp.) 
• jak wygląda proces zamawiania i umawiania 

lekcji online przez studenta oraz komunikacja 
student – lektor, 

 

15.06 PN ⌚ 18:00 ZAPISZ SIĘ 

  

25.06 CZ ⌚ 16:00 ZAPISZ SIĘ 

  

  

e-polish.eu IV: Dla mojego studenta 

Podczas tej sesji zostanie zaprezentowane w jaki 
sposób platforma e-polish.eu może być 
wykorzystywana przez Państwa studentów do 
samodzielnej nauki i uzupełniania zajęć z lektorem. 
Przedstawione zostaną najważniejsze narzędzia dla 
studenta, takie jak: słownik multimedialny 
z koniugacjami i deklinacjami, komentarze 
gramatyczne w kilku językach, system 

zapamiętywania słownictwa, klucz do ćwiczeń. 
 
Podczas webinarium dowiesz się: 

• jak wygląda platforma e-polish.eu z 
perspektywy studenta, 

• jak student może uczyć się samodzielnie 
korzystając z e-coursebooka lub kursu online, 

https://livewebinar.com/684-141-576
https://livewebinar.com/115-737-669
https://livewebinar.com/510-295-908


• jak lektor może śledzić postępy studenta oraz 
pomagać mu w problematycznych zadaniach 
w e-coursebooku lub kursie online. 

 

12.06 PT ⌚ 18:00  ZAPISZ SIĘ 

  

e-polish.eu w praktyce 

Webinarium to przeznaczone jest dla osób, które 
znają już platformę e-polish.eu, lecz wciąż brakuje 
im swobody w korzystaniu z jej możliwości. 
Spotkanie to będzie miało charakter praktyczny. 

Uczestnicy dostaną określone zadania, które będą 
realizować pod okiem prowadzącego. Uczestnicy - 
poprzez zadawane przez nich pytania - będą mieli 
realny wpływ na program webinarium. 
 

24.06 ŚR ⌚ 16:00 ZAPISZ SIĘ 

  

e-polish.eu - pytania i odpowiedzi 

Sesja podsumowująca cykl webinariów, podczas 
której prowadzący odpowie na najczęściej 
pojawiające się pytania dotyczące platformy 
e-polish.eu. Uczestnicy mają realny wpływ na treść 
webinarium poprzez pytania, które można nadsyłać: 

• wypełniając ankiety po webinariach, 
• piszac post lub komentarz na grupie na FB 
• pisząc do nas na pomoc@e-polish.eu. 

 

24.06 ŚR ⌚ 18:00  ZAPISZ SIĘ 
  

  

NOWOŚĆ! Podręcznik interaktywny 

e-coursebook (webinarium dla lektora) 

“Kiedy wreszcie…?” - pytaliście nas w ostatnich 
miesiącach prawie codziennie. I wreszcie jest!!! 
Podczas webinarium zaprezentujemy Wam  
podręczniki z serii “POLSKI krok po kroku” w wersji 

interaktywnej, dostępnej online tak dla nauczycieli 
jak i studentów na portalu e-polish.eu. Korzystanie z 
podręcznika w wersji interaktywnej znacznie ułatwi 
pracę, zwłaszcza w czasach, kiedy przesyłki 
międzynarodowe są spowolnione, a my pracujemy 
zdalnie i uczymy online. 

https://livewebinar.com/263-483-472
https://livewebinar.com/468-525-037
https://www.facebook.com/groups/EPOLISH.NAUCZYCIELE/
mailto:pomoc@e-polish.eu
https://livewebinar.com/129-096-556


E-coursebook, w swoim podstawowym widoku, 
dostępny był tylko dla studentów, którzy kupili 
książkę. Teraz, w nowej graficznej formie 
i z  szeregiem nowych możliwości, podręcznik 
otwiera swoją interaktywną okładkę także dla 
lektorów! 
 
Podczas webinarium dowiesz się: 

• czym jest e-coursebook, 
• jak korzystać z e-coursebooka przygotowując i 

prowadząc lekcje online z podręcznikami z serii 
POLSKI krok po kroku, 

• jak robić ćwiczenia ze studentem w trybie 
online, 

• jak połączyć się z uczniami jednocześnie 
używając materiałów w formie interaktywnej, 

• jak monitorować postęp swoich studentów, 
• jak zamówić e-coursebook dla siebie lub 

swoich studentów i uaktywnić go na portalu e-
polish.eu. 

 

23.06 WT ⌚ 20:00 ZAPISZ SIĘ 

  

NEW! Interactive coursebook 

e-coursebook (webinar for students) 

Do you study online and wish to have all your 
materials in electronic version? Now you can choose 
what suits you best; a traditional paper book with 
access to online materials or just the interactive 
version of the coursebook. 
 
During this webinar you will learn: 

• how to work with the interactive coursebook 
alone or with your teacher, 

• how to switch between the interactive and the 
simple layout of the e-coursebook, 

• how to do online exercises, 
• how to take advantage of the multimedia 

dictionary and translations of instructions in 
your mother tongue, 

• how to find answers to the exercises, 
recordings and transcripts, 

 

01.07 ŚR ⌚ 16:00  ZAPISZ SIĘ 
  

  

https://livewebinar.com/927-790-406
https://livewebinar.com/820-078-375


ПРЕМЬЕРА! Интерактивный учебник e-

coursebook (вебинар для студента) 

Изучаешь польский онлайн и хочешь иметь 
материалы в электронной версии? Теперь можешь 
выбрать сам, что предпочитаешь, - бумажный или 
интерактивный учебник. А мы поможем 
определиться и ответим на все интересующие 
Тебя вопросы! 
 
Во время этого вебинара узнаешь: 

• как работать с интерактивным учебником, 
если изучаешь польский самостоятельно или 
с преподавателем, 

• как переключаться между двумя доступными 
интерфейсами учебника, 

• как делать упражнения онлайн, 
• как пользоваться переводом заданий к 

упражнениям на Твоем языке и 
мультимедийным словарем, 

• как находить ответы к упражнениям и 
расшифровки аудиозаписей, 

 

02.07 CZ ⌚ 19:00 ЗАПИШИСЬ 

 

 

Zapraszamy! 

https://livewebinar.com/803-580-273

