
PROGRAM NIWKI 2018  
 

OFERTA DOSKONALENIA DLA NAUCZYCIELI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  
NA WSZYSTKICH ETAPACH EDUKACYJNYCH 

 
Cykl I  Nauczanie języka mniejszości narodowej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

 
1. Jak pracować z podręcznikiem do języka mniejszości narodowej NIKO oraz programem nauczania  dla I etapu 

edukacji? 

2. Wokół jednej pory roku na języku niemieckim w przedszkolu. 

3. Poprzez zabawy ruchowe i muzyczne do języka niemieckiego.  

4. Wiosna/zima w zabawie, zwyczajach i na lekcjach języka niemieckiego. 

5. Jak prowadzić zajęcia dwujęzyczne w przedszkolu? 

6. Popołudnie z niemiecką książką. (spotkania warsztatowe z literaturą niemieckojęzyczną) 

Cykl II  Seminaria i warsztaty przedmiotowo-metodyczne w zakresie nauczania języka niemieckiego 
 

1. Historia i kultura - nowe pomysły i materiały dodatkowe na lekcje w szkole podstawowej.  

2. „Sendung mit der Maus" - dydaktyzacje do serii i innych ciekawych materiałów multimedialnych. 

3. Nie tylko w klasie i przy tablicy!!! Atrakcyjne pomysły na imprezy szkolne, wycieczki i inne aktywności w języku 

niemieckim. 

4. Kodowanie offline i roboty na lekcjach języka niemieckiego w szkole podstawowej. 

5. Lekcja do góry nogami na niemieckim – jak ją stworzyć w programie PowToon oraz Nearpod?  

6. Pod jednym DACH-em - dydaktyczna wyprawa do krajów niemieckojęzycznych.  

7. Praca z tekstami literackimi (wiersze/lektury), czyli trening umiejętności czytania ze zrozumieniem.  

8. Gramatyczne potyczki na języku niemieckim – zabawy i gry językowe.  

9. Multimedialnie na niemieckim – aplikacje i programy niezbędne do prowadzenia atrakcyjnych lekcji. 

10. Poza ławką szkolną – energetycznie i energicznie na niemieckim.  

11. Trening umiejętności pisania różnych tekstów na lekcji języka niemieckiego (offline i online). 

12. Uczymy się języka niemieckiego przy pomocy lapbooka – warsztaty tematyczne.  

13. Niemiecki nie tylko z  podręcznikiem – jak pracować z materiałami autentycznymi? 

Cykl III Rozwój osobisty nauczyciela języka niemieckiego 
 

1. Nauczyciel - wychowawca. Emocje są ważne. 

2. Nauczyciel - tutor.  Relacje są ważne. 

Cykl IV Seminaria i warsztaty przedmiotowo-metodyczne w zakresie edukacji regionalnej i 
wielokulturowej 
 

1. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego - ochrona różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego na 

Śląsku. 

2. Ochrona regionalnego dziedzictwa kulturowego (Literackie/Kulinarne/Obrzędowe podróże po Śląsku)  

3. Nowy podręcznik do historii: „Europa – nasza historia”  

 

Cykl V  Zbliżenia polsko-niemieckie, współpraca polsko-niemiecka 
 

1. Europejskie Szkoły demokracji i partycypacji. (kontynuacja projektu z roku 2017) 

  
II OBSZAR 

FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE ORGANIZACJI NAUCZANIA JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ  

1. Organizacja nauczania języka mniejszości narodowej zgodnie z aktualnymi aktami prawnymi. 

2. Przepisy prawne obowiązujące nauczyciela przy przygotowywaniu i prowadzeniu zajęć, ocenianiu  

i klasyfikowaniu oraz sprawowaniu opieki nad uczniami. 



 
 

III OBSZAR 
ZESPÓŁ DS. OPRACOWANIA MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH  

DO NAUCZANIA JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ I EDUKACJI REGIONALNEJ 
 

Kontynuacja pracy zespołu nad tworzeniem i inwentaryzacją materiałów dydaktycznych do nauki języka mniejszości 

narodowej i edukacji regionalnej oraz konkurs dla nauczycieli na najciekawsze materiały dydaktyczne do nauki języka 

mniejszości narodowej i edukacji regionalnej. 

 


