
Zbiór bezpłatnych webinarów dla nauczycieli języka niemieckiego 

oraz nauczycieli  języków obcych 

 

Zapraszam Państwa do obejrzenia rewelacyjnie wykonanych i 

zaprezentowanych materiałów dotyczących różnych obszarów pracy 

z uczniem na lekcjach języka obcego – serdecznie polecam! 

 

1. Co dwa języki to nie jeden – czyli mediacja w praktyce 

Beata Trapnell 

Czy pisanie wiadomości e-mail w języku polskim lub oglądanie filmu po polsku na 

lekcji języka obcego jest metodycznie uzasadnione? Odpowiedź znajdziemy w trakcie 

webinarium, podczas którego dowiemy się, jak używanie na lekcji dwóch języków 

pomaga ćwiczyć mediację językową. W trakcie szkolenia poznamy strategie i zadania, 

które ułatwią uczniom mediację językową. Odkryjemy rówież wiele praktycznych 

rozwiązań, które zachęcą uczniów do samodzielnego podejmowania się zadań 

mediacji. 

https://youtu.be/xLTwth_5v34  

 

https://youtu.be/xLTwth_5v34


 

2. Kompetentny nauczyciel kształtuje kompetencje kluczowe, czyli jak rozwijać 

kompetencje kluczowe na języku obcym 

Anna Abramczyk 

Podczas szkolenia omówimy znaczenie kompetencji kluczowych w procesie uczenia 

się przez całe życie, a także ich miejsce w podstawie programowej. Wyjaśnimy, 

dlaczego warto rozwijać kompetencje kluczowe naszych uczniów. W praktyczny 

sposób pokażemy, które kompetencje kluczowe nauczyciel powinien rozwijać na 

lekcji języka obcego i w jaki sposób można to robić. Nie zabraknie konkretnych 

przykładów rozwijania różnych kompetencji kluczowych na języku obcym. 

https://youtu.be/YlV5Ze46ASY 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/YlV5Ze46ASY


3. Perfekcyjny scenariusz lekcji języka niemieckiego. 

Anna Wojdat - Niklewska 

Czy stworzenie idealnego podręcznika jest możliwe? Kto nie spróbuje, ten się nie dowie… 

Zatem postawiliśmy sobie za cel stworzenie optymalnego kursu, który nie tylko realizuje dwie 

podstawy programowe, kluczowe kompetencje oraz tworzy solidną bazę leksykalną i 

gramatyczną, ale także stanowi źródło inspiracji i jest punktem wyjścia do kreowania własnych 

doskonałych zajęć języka niemieckiego. 

Podczas sesji zastanowimy się wspólnie, kim jest współczesny nastolatek, jak lubi się uczyć, co 

jest dla niego ważne, co go inspiruje, a co demotywuje. Poszukamy recepty na zmotywowanie 

młodzieży do mówienia po niemiecku. 

To nie wszystko. Nie bez kozery na miejsce szkolenia wybraliśmy salę kinową. Na dużym ekranie 

zaprezentujemy nasze nowe serie filmów i z przyjemnością podzielimy się naszymi pomysłami 

oraz materiałami do pracy z filmami. 

https://youtu.be/_Gl7rWnw6iY  

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/_Gl7rWnw6iY


4. Drugi język obcy, dwie podstawy programowe … Sesja szkoleniowa Anny 

Abramczyk 

Anna Abramczyk 

Drugi język obcy, dwie podstawy programowe w tym samym roku - praktyczny 

zastrzyk wiedzy i recepta na rozwiązanie potencjalnych problemów. Anna Abramczyk 

przeprowadza przez wszystkie zmiany w nowej podstawie programowej dla szkół 

ponadpodstawowych. 

 

https://youtu.be/KqpEIob6GZI 

 

https://youtu.be/KqpEIob6GZI

