
I OBSZAR  

OFERTA DOSKONALENIA DLA NAUCZYCIELI  
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  

NA WSZYSTKICH ETAPACH EDUKACYJNYCH 

 
CYKL I 

NAUCZANIE JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ  

 
1. Podręcznik do języka mniejszości narodowej 

NIKO – zaczynam pracę i co dalej? 

2. Wokół jednego tematu na języku niemieckim 

w przedszkolu. 

3. W zaczarowanej krainie - bajki na lekcjach 

języka niemieckiego.  

4. Lekcje niemieckiego pełne barw i dźwięków – 

jak poprzez muzykę i sztukę nauczać języka 

niemieckiego w szkole podstawowej. 

5. Historia i kultura: 

- Nowe pomysły i materiały dodatkowe na lekcje  

w szkole podstawowej; 

- Mini gra terenowa/ miejska; 

- Jak stworzyć swoją własną planszówkę na lekcje 

HIK? 

6. Młodzież rozumie poezję – wiersze na każdą 

porę roku. 

7. Popołudnie z niemiecką książką. 

 

 

CYKL II 
SEMINARIA I WARSZTATY PRZEDMIOTOWO-METODYCZNE 

W ZAKRESIE NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO 
 
 

1. Poprzez zabawy ruchowe i muzyczne do 

języka niemieckiego. 

2. Wokół wiosny i świąt wielkanocnych – 

warsztat wiosenny. 

3. Lekcja do góry nogami na niemieckim. 

4. Pod jednym DACH-em - dydaktyczna 

wyprawa do krajów niemieckojęzycznych.  

5. Praca z tekstami literackimi – jak zachęcić 

uczniów do czytania niemieckiej literatury?  

6. Do języka niemieckiego poprzez gry 

językowe.  

7. Multimedialnie na niemieckim – aplikacje  

i programy niezbędne do prowadzenia 

atrakcyjnych lekcji. 

8. Escape room czyli Pokój zagadek- 

tajemnicza lekcja języka niemieckiego.  

9. Trening umiejętności pisania różnych 

tekstów na lekcji języka niemieckiego. 

10. Bajkowo na niemieckim – niemieckie bajki 

współcześnie.  

11. Uczniowie mówią i piszą – jak to zrobić? 

12. Niemiecki nie tylko z  podręcznikiem - 

warsztaty tematyczne. 

 

 

 

CYKL III 
ROZWÓJ OSOBISTY NAUCZYCIELA JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

 
 
1. Emocje są ważne: rozwój emocjonalny 

nauczyciela języka niemieckiego. 

2. Rola nauczyciela w rozwijaniu autonomii 

ucznia (niemiecki w rękach ucznia -  

od bierności do aktywności). 

3. Niemiecki na papierze – myślenie 

wizualne na niemieckim. 

 

CYKL IV 
SZKOLENIA 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 - Dydaktyczne podróże  

po Śląsku.  

3. „Europa – nasza historia” - polsko-

niemiecki podręcznik do historii. 
 

 
CYKL V 

ZBLIŻENIA POLSKO-NIEMIECKIE,  
WSPÓŁPRACA POLSKO-NIEMIECKA 

 
Polsko-niemiecki projekt edukacyjny: 

Odkrywanie dżungli sąsiada – wspólne 

uczenie się poprzez wyzwania. 



II OBSZAR 

FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE ORGANIZACJI 

NAUCZANIA JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ 
 
1. Organizacja nauczania języka mniejszości 

narodowej zgodnie z aktualnymi aktami 

prawnymi – konferencja dla dyrektorów i jst. 

2. Sieć nauczycieli języka mniejszości narodowej 

(cykl spotkań: podstawy prawne, Curriculum, 

tworzenie ramowych rozkładów materiałów, 

scenariuszy zajęć, itp.). 

 
III OBSZAR 

ZESPÓŁ DS. OPRACOWANIA MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH 
 

Kontynuacja pracy zespołu nad tworzeniem  
i inwentaryzacją materiałów dydaktycznych   
(do nauczania języka mniejszości narodowej, edukacji 
regionalnej oraz dwujęzyczności w zakresie  
j. niemieckiego) oraz opracowanie poradnika dla 
nauczyciela języka mniejszości narodowej (DaM-
Lehrer-Ratgeber). 

 
 
 
ZGŁOSZENIA NA STRONIE RCRE 

HTTP://KURSY.RCRE.OPOLSKIE.PL/ 
 

 
BIEŻĄCE INFORMACJE O SZKOLENIACH NA 

HTTP://NIWKI.RCRE.OPOLSKIE.PL/K/ 
 

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/RCRE-
PROGRAM-NIWKI-285637424939803/ 
 

 

 
 
 
 
KONTAKT: 
REGIONALNE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI 

Izabela Szczepańska 
Koordynator Programu Niwki 
077/4047588,  tel. kom. 786954402 
iszczepanska@rcre.opolskie.pl 
programniwki@rcre.opolskie.pl 
 

 

 
 
PROGRAM FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW: 

 

     

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

OFERTA EDUKACYJNA: 

✓ 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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