OFERTA DOSKONALENIA DLA NAUCZYCIELI

CYKL II

PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

SEMINARIA I WARSZTATY PRZEDMIOTOWO-METODYCZNE

NA WSZYSTKICH ETAPACH EDUKACYJNYCH

CYKL I
NAUCZANIE JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ
W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ

Dla nauczycieli języka niemieckiego i języka
mniejszości narodowej w przedszkolu i edukacji
wczesnoszkolnej

W ZAKRESIE NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Dla nauczycieli wszystkich typów szkół, uczących
języka niemieckiego jako obcego i języka
mniejszości narodowej

✓

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

✓

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

✓

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

Poprzez zabawy ruchowe i muzyczne do języka
niemieckiego.

✓

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

✓

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

✓

✓

Jak prowadzić zajęcia dwujęzyczne
w przedszkolu?

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

✓

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

✓

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

✓

Gramatyczne potyczki na języku niemieckim –
zabawy i gry językowe.

✓

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

✓

Jak pracować z podręcznikiem do języka
mniejszości narodowej NIKO oraz programem
nauczania dla I etapu edukacji?

✓

Wokół jednej pory roku na języku niemieckim
w przedszkolu.

✓

✓

Popołudnie z niemiecką książką.

✓

Poza ławką szkolną – energetycznie
i energicznie na niemieckim.

✓

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

✓

Uczymy się języka niemieckiego przy pomocy
lapbooka – warsztaty tematyczne.

✓

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

CYKL III
ROZWÓJ OSOBISTY NAUCZYCIELA JĘZYKA NIEMIECKIEGO
Dla nauczycieli wszystkich typów szkół, uczących
języka niemieckiego jako obcego i języka
mniejszości narodowej.
✓

Nauczyciel - wychowawca. Emocje są ważne.

✓

Nauczyciel - tutor. Relacje są ważne.

CYKL IV
SZKOLENIA I WARSZTATY PRZEDMIOTOWO-METODYCZNE
W ZAKRESIE EDUKACJI REGIONALNEJ I WIELOKULTUROWEJ

Dla nauczycieli języka niemieckiego, języka polskiego,
historii, WOS, geografii wszystkich typów szkół,
popularyzujących historię regionu i wielokulturowość

✓

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

✓

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

✓

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

ZGŁOSZENIA NA STRONIE RCRE
HTTP://KURSY.RCRE.OPOLSKIE.PL/
BIEŻĄCE INFORMACJE O SZKOLENIACH NA
HTTP://NIWKI.RCRE.OPOLSKIE.PL/K/

KONTAKT:
REGIONALNE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI
Izabela Szczepańska
Koordynator Programu Niwki
077/4047588, tel. kom. 786954402
iszczepanska@rcre.opolskie.pl

CYKL V
ZBLIŻENIA POLSKO-NIEMIECKIE,
WSPÓŁPRACA POLSKO-NIEMIECKA
✓

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

II OBSZAR
FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE ORGANIZACJI
NAUCZANIA JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ
Dla przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych
i innych organów prowadzących oraz dyrektorów placówek
oświatowych z nauczaniem języka mniejszości niemieckiej

✓

Organizacja nauczania języka mniejszości
narodowej zgodnie z aktualnymi aktami
prawnymi.

✓

Przepisy prawne obowiązujące nauczyciela przy
przygotowywaniu i prowadzeniu zajęć, ocenianiu
i klasyfikowaniu oraz sprawowaniu opieki nad
uczniami.

OFERTA EDUKACYJNA:
PROGRAM FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW:

✓
✓
✓
✓

język mniejszości narodowej
język niemiecki jako język obcy
dwujęzyczność
rozwój osobisty nauczyciela języka
niemieckiego
✓ wielokulturowość i regionalizm
✓ współpraca polsko-niemiecka
Bezpłatne szkolenia dla uczestników
z województw opolskiego i śląskiego
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