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Dyrektorzy szkół podstawowych  

i szkół ponadpodstawowych 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego  

i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie  zaprasza nauczycieli  języka niemieckiego na  

 

seminarium warsztatowe   

 

 

pt.  Deutsch auf Deutsch … czyli ile niemieckiego na lekcji niemieckiego? 
 

 

        Podczas seminarium „Język niemiecki po niemiecku” uczestnicy poznają środki językowe, 
metody przekazywania, ale także porady, które poprowadzą do jednojęzyczności podczas lekcji języka 

niemieckiego. Stworzymy wspólnie dla nauczyciela listę poleceń, którą można wykorzystać na każdej 

lekcji. Nasi uczniowie będą dzięki temu bardziej zaktywowani oraz zmotywowani, aby mówić po 

niemiecku.  
      Im Seminar „Deutsch auf Deutsch“ lernen die Teilnehmer Redemittel, Vermittlungsmethoden aber auch 

Tipps und Tricks kennen, die zur Einsprachigkeit im Deutschunterricht führen. Wir werden gemeinsam eine 

Liste von Lehreranweisungen zusammenstellen, die für jeden Unterricht gut geeignet ist. Dadurch werden die 

Schüler besser zum Sprechen aktiviert und motiviert. 

 

Prelegentka: 
            Małgorzata Urlich-Kornacka – przewodnik miejski po Wrocławiu, pilot i autorka tekstów. 

Pracowała kilkanaście lat jako referentka i trenerka, między innymi jako multiplikatorka w programie 

DELFORT kształcącym nauczycieli języka niemieckiego czy jako moderatorka językowa w 
ogólnopolskim programie wspierającym naukę języka niemieckiego Deutsch-Wagen-Tour. Była 

nauczycielką języka niemieckiego i przewodniczącą Stowarzyszenia Nauczycieli Języka 

Niemieckiego we Wrocławiu.  

 
           Malgorzata Urlich-Kornacka – Freiberuflerin, Stadtführerin, Reiseleiterin und Textautorin. Sie arbeitete 

jahrelang als Referentin und Trainerin, u.a. als Multiplikatorin im Fortbildungsprojekt DELFORT 

Expertennetzwerk und  Moderatorin bei dem gesamtpolnischen Projekt DEUTSCH-WAGEN-TOUR. Sie war 

Deutschlehrerin und Vorsitzende des Deutschlehrerverbandes in Wroclaw.  

 

Organizator PODM: 
Alicja Skoczylas - doradca metodyczny języka niemieckiego  

 

Termin realizacji: 17 grudnia  2018r. (wtorek),  godz. 15.00– 18.00 
Miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 3 w Głogowie, Plac Mieszka I 22, sala 308  

Ilość godzin: 4 godziny dydaktyczne 

Koszt:   60 zł 

 

Proszę o telefoniczne potwierdzenie udziału w w/w spotkaniu do dnia 12 grudnia 2019 

(czwartek). 

Wszelkich informacji o spotkaniu udziela sekretariat Ośrodka Doradztwa Metodycznego, ul. Jedności 
Robotniczej 38 w Głogowie tel.76 838 42 93, e-mail: szkolenia@pcpppidn.eu 

http://www.pcpppidn.eu/

