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ul. Straszewskiego 17, sala Carmen 

 
 
 
 

           10.00 – 10.30 Rejestracja nauczycieli szkół średnich 
 

           10.30 – 11.00 Nowa Podstawa Programowa – nowe szanse i nowe wyzwania dla nauczyciela 
języka niemieckiego w liceum i technikum 
  

Czy nowa Podstawa Programowa, która od września 2019 roku zobowiąże Państwa do odnalezienia się w nowej rzeczywistości szkolnej, faktycznie 
wywraca dotychczasowy porządek życia  i  pracy germanistów do góry nogami?  
 
Co i  na  i le zmieniło się w samej podstawie? Co powinno zmienić s ię w warsztacie pracy i  planowaniu lekcji nauczyciela języka niemieckiego? 
 
Jak wyglądają po reformie edukacji takie obszary, jak cele kształcenia, wymagania ogólne, treści nauczania i  wymagania szczegółowe w zakresie 
nauczania drugiego języka obcego w nowym liceum? Krok po kroku przekonajmy s ię wspólnie, że przed nauczycielami języka niemie ckiego w liceum 
pojawia s ię ogromna s zansa. Bez presji spowodowanej koniecznością przygotowania do matury z języka  niemieckiego, z dodatkowym rokiem              
na naukę języka, z obniżonym poziomem wymaganym na wyjściu, po zmianach w podstawie programowej można uczynić nasze lekcje le kkimi                
i  przyjemnymi. Wykorzysta jmy tę okazję, aby nas i  uczniowie naprawdę polubi l i  język niemiecki ! .    
        

          11.00 – 12.00 Krok po kroku do perfekcyjnie przygotowanych lekcji języka niemieckiego 
 

Zapraszamy Państwa na intensywne, warsztatowe i  bardzo praktyczne szkolenie, podczas którego zaprezentujemy gotowe pomysły                               

oraz nowoczesne narzędzia do efektywnego nauczania języka, aby wraz z uczniami mogli Państwo poruszać się pewnym krokiem po – wydawałoby 
s ię – nieznanej i  rozległej Podstawie Programowej. 
 

Pokażemy, jak w praktyczny sposób sprostać wymogom wynikającym z zapisu ustawy, a le przede wszystkim wyjść naprzeciw oczekiwa niom                       
i  za interesowaniom uczniów l iceum i technikum, tak aby nauka niemieckiego była  dla nich przygodą z językiem. Dlatego zaprezentujemy Państwu 

nową odsłonę kursu Schritte international Neu, przeznaczonego dla uczniów rozpoczynających lub kontynuujących naukę języka  niemieckie go. 
 
Pokażemy, jak łatwo osiągać cele kształcenia językowego i aktywizować uczniów w zakresie podstawowych działań językowych. Przeanalizujemy              

i  przetestujemy ćwiczenia oraz poznamy różne techniki i ch praktycznego zastosowania w sytuacjach życia codziennego. Zainspiru jemy Państwa                
do planowania  orygina lnych lekcji  języka  niemieckiego.  
 

 

 

 MATERIAŁY KONFERENCYJNE: 

 Schritte international Neu 1 edycja polska Podręcznik (egzemplarz promocyjny) 

 Schritte international Neu 1 edycja polska Zeszyt ćwiczeń  
 broszura informacyjna Schritte international Neu edycja polska 

 torba bawełniana 

 notes 
 certyfikat uczestnictwa 

 

Bezpłatną konferencję metodyczną dla nauczycieli języka niemieckiego poprowadzi doświadczona trenerka Katarzyna 

Sroka. Prosimy o dokonanie rejestracji na konferencję poprzez wypełnienie krótkiego formularza on -line.  

 

ZAREJESTRUJ SIĘ TERAZ >> 

  

 

http://hueber.pl/konferencje/bezplatna-konferencja-metodyczna/krakow/rejestracja
http://hueber.pl/konferencje/bezplatna-konferencja-metodyczna/krakow/rejestracja

