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           12.30 – 13.00 Rejestracja nauczycieli szkół średnich 
 

           13.00 – 13.30 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 szansa. 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 lekkimi                
i  przyjemnymi. Wykorzysta jmy tę okazję, aby nas i  uczniowie naprawdę polubi l i  język niemiecki ! .    
        

          13.30 – 14.30 Efektowna lekcja języka niemieckiego w liceum krok po kroku 
 

Zapraszamy na intensywne, warsztatowe i bardzo praktyczne szkolenie, na którym zaprezentujemy Państwu nowoczesne metody nauczania języka 

niemieckiego w nowym czteroletnim liceum lub pięcioletnim technikum. Pokażemy modelowe rozwiązania, dzięki którym pewnym krok iem będą 
s ię Państwo poruszać po  – wydawałoby s ię – nieznanej i  rozległej nowej Podstawie Programowej.  
 

Jak od ustawowych dokumentów przejść do codziennej pracy na  lekcji? I  jak, nie myś ląc na  każdym kroku o wdrażaniu wszystkich zapisów 
formalnych, skupić s ię na  efektywnej pracy i  s tworzeniu ciekawych za jęć dla  wymagającej młodzieży l i cea lnej?  

 
Przy tej okazji zaprezentujemy nowe wydanie renomowanego kursu Schritte international Neu, przeznaczonego dla uczniów rozpoczynających          
lub kontynuujących naukę języka niemieckiego w l iceum. Sprawdzimy wspólnie, krok po kroku, jak podręcznik Schritte ma szansę sprawdzić się           

w nowej rzeczywistości szkolnej. Pokażemy nowe możliwości, jakie oferuje ten kurs, s tworzony przez niemieckich ekspertów, łącząc naukę języka    
z wiedzą o rea l iach życia  w kra jach obszaru niemieckojęzycznego i  ułatwia jąc l i cea l i s tom start w doros łość.  
 
 

 

 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 dr Katarzyna 

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

 

ZAREJESTRUJ SIĘ TERAZ >> 

  

 

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


 

     

 

 
 

 

               

 

 

Do Dyrekcji Szkoły 

Szanowni Państwo! 

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o umożliwienie nauczycielom języka 

niemieckiego uczestnictwa w konferencji metodycznej, organizowanej przez 

wydawnictwa Hueber i Macmillan Education. 

 

Celem konferencji jest dogłębne zrozumienie kluczowych zmian, jakie wnosi       

od 1 września 2019 nowa podstawa programowa dla języka obcego nowożytnego. Nasi 

eksperci przedstawią pogłębioną analizę tych zmian, z naciskiem na praktyczne 

konsekwencje dla planowania toku nauczania, dobór treści i strategii kształcenia, także 

pod kątem nowego egzaminu dojrzałości, do którego prowadzić będzie zreformowany, 

4-letni cykl kształcenia językowego w szkole ponadpodstawowej.  

 

Pragniemy poinformować, że szkolenie jest bezpłatne, a udział w nim zostanie 

potwierdzony odpowiednim certyfikatem, przydatnym w dokumentacji rozwoju 

zawodowego nauczyciela. 

 

Z poważaniem,  

 

 

 

 

 

 

     Agnieszka Schwartz-Vincent 
     Dyrektor regionalny na Polskę, 

     Europę Centralną i Wschodnią 

dr Grzegorz Śpiewak 
Główny konsultant metodyczny  

na Polskę, Europę Centralną i Wschodnią 


