
Nauczyciele Zespołu Szkolno- Przed-

szkolnego w Brzeźnicy na szkoleniu me-

todycznym w Hamburgu.  

W ramach projektu POWER SE „Kadra z 

klasą” trzy germanistki z naszej szkoły  

uczestniczyły w kursie metodycznym pt. 

”Metody nauczania języka niemieckiego 

jako języka obcego” w szkole językowej 

TANDEM w Hamburgu. Kurs obejmował 

następującą tematykę: czytanie i mówie-

nie, gramatykę i  rozumienie ze słuchu, 

słownictwo i pisanie, fonetykę, zajęcia 

warsztatowe 

dostarczające 

praktycznych 

pomysłów na 

zabawy, mini 

projekty czy 

zajęcia teatral-

ne w czasie 

lekcji języka 

niemieckiego. 

Nr 7/2017 

Man lernt das ganze Leben,  

czyli człowiek uczy się całe życie 

18.07.2017 r. 

 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 
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UCZESTNICZKI KURSU METODYCZ-
NEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO: 

 

AGNIESZKA CELAK 

KATARZYNA GOŁĄB 

JOANNA GRUCA 



  

 

 

 

 

 

 

 

Kurs dokształcający dla nauczycieli języka niemieckiego przebiegał według 

następującego planu:  

 

Poniedziałek (czytanie i mówienie) 

- poznanie się i oczekiwania uczestników kursu; 

- wzajemne czytanie, czytanie w parach; 

- ćwiczenia w uzupełnianiu nieznanych słów (np. puzzle z lukami, trudne słowa); 

- zabawy w ćwiczeniu umiejętności czytania ze zrozumieniem; 

- dyskusja w kartami do rozmów; 

- ćwiczenia w korygowaniu i ponownym pisaniu słów; 

- ćwiczenia w mówieniu (szybkie rozmowy partnerskie); 

 

Wtorek (gramatyka i rozumienie ze słuchu) 

- komunikatywne ćwiczenia gramatyczne na różne tematy (gry gramatyczne, spacery 

po klasie, opowiadania łańcuchowe); 

- ćwiczenia wokół struktury zdania; 

- metody rozumienia ze słuchu na przykładnie tekstów wiadomości i niemieckich piose-

nek pop; 

- słuchanie i opowiadanie; 

 

Środa (słownictwo i pisanie) 

- wskazówki do nauki słownictwa (mnemotechniki, strukturyzacja 

słownictwa); 

 - gry do poszerzania słownictwa; 

- możliwości wspólnego korygowania błędów; 

- twórcze sposoby pisania; 

  

Czwartek (rozumienie ze słuchu i fonetyka)   Piątek (warsztaty zabaw, mini projekty, teatr) 

    - praca z filmem;         - gry planszowe; 

 - wspólne ćwiczenie wymowy;     - pomysły na mini projekty; 

        - technika teatru na lekcji.  
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 Kierując się przytoczonym cy-
tatem postanowiłyśmy poznać 
miasto i okolice Hamburga.  

„Świat jest książką i ci, którzy nie podróżują, czytają tylko jedną stronę.”      

Św. Augustyn 
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W pierwszy dzień zostałyśmy serdecznie przywitane przez dyrektora szkoły 

Tandem Internationale Sprachenschule Henninga Prüβa oraz naszych trene-

rów (http://www.tandem-hamburg.de/). Zarówno Petra Küntzler jak i Maik 

Kade byli przyjaźni, sympatyczni oraz doskonale przygotowani pod wzglę-

dem meryto-

rycznym, a 

zajęcia były 

prowadzone w 

sposób intere-

sujący i zróż-

nicowany pod 

względem wy-

korzystywanych metod i środków. Udział w kursie był dla nas cennym do-

świadczeniem pod względem zawodowym. Omawiane podczas kursu tech-

niki i metody, dyskusje i wymiana doświadczeń były dla nas okazją do 

skonfrontowania dotychczasowej wiedzy i umiejętności w sferze metodycz-

nej, co niewątpliwie przyczyniło się do podniesienia naszych umiejętności i 

kompetencji zawodowych, umożliwiło dostęp do nowych materiałów, tech-

nik i metod nauczania, poszerzyło wiedzę z zakresu realio- i kulturoznaw-

stwa oraz umożliwiło wymianę doświadczeń z nauczycielami z innych kra-

jów. Prawie wszystkie metody wypróbowałyśmy na żywo, aby móc później 

dyskutować o możliwościach wykorzystania w naszej grupie uczniów, wy-

myślałyśmy także wariacje przedstawianych metod. To było niezwykle kre-

atywne podejście do nauczania! 



 W związku z odbywającym się w 

weekend szczytem G20 w Hamburgu a 

co za tym idzie częściową blokadą mia-

sta, swoje zwiedzanie rozpoczęłyśmy od 

słynnej, oddalonej o ok. 70 km Lubeki. 

Świadectwem dawnej świetności 

„Miasta Siedmiu Wież” jest zachowany 

zespół zabytkowy Starego Miasta z licz-

nymi zabytkami architektury z XIII–

XVI w. z dziełami gotyku ceglanego 

(m.in. kościołem Mariackim) na czele. 

W 1987 roku hanzeatyckie Stare Miasto 

w Lubece zostało wpisane na listę świa-

towego dziedzictwa UNESCO. Piękne 

miasto o zabytkowej architekturze po-

dziwiałyśmy z wieży widokowej przy 

kościele St. Peter. Symbolem Lubeki jest 

jednakże brama Holsztyńska. Idąc wą-

skimi uliczkami (die Gassen) podziwia-

łyśmy piękną architekturę tego miasta. 

W Hamburgu zwie-
dziłyśmy także dziel-
nicę zwaną Hafencity 
- Speicherstadt. Jest to 
największy na świecie 
kompleks powiąza-
nych ze sobą magazy-
nów zbudowanych w 
wilhelmińskim gotyku 
ceglanym wpisany na 
listę dziedzictwa kul-
turowego UNESCO.  
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Doświadczenia z kursu jak i poznanych nowych miejsc na zawsze zostaną w naszej pamięci.  

Miałyśmy okazję również do poznania zupełnie innej strony 

Hamburga- ekskluzywną i najpiękniejszą dzielnicę Blanke-

nese. Podczas wycieczki organizowanej przez naszą szkołę 

w ramach programu kulturalnego pokonałyśmy kilkaset z 

5000 schodów prowadzących do urokliwych posesji i dalej 

na plażę i do latarni nad brzegami Łaby. Leniuchowanie na 

plaży wśród szumu fal i traw i tylko tradycyjny Currywurst i 

lokalne piwo przypominało, że nadal jesteśmy w Niemczech. 


