
   

 
Z A P R O S Z E N I E  

 

PWN zaprasza nauczycieli języka niemieckiego  

w szkołach ponadgimnazjalnych na konferencję metodyczną 

 

w Katowicach, 6 kwietnia 2019 roku 

Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji, ul. Bankowa 11b,  

w godzinach 10.30–13.30. 

 

 

Zasięgnij języka w PWN  

– konferencja metodyczna dla nauczycieli języka niemieckiego 

 
 

 

Program: 

 

10:30–11:45  7 Gründe, Deutsch zu unterrichten und 7 Möglichkeiten, Schüler dafür zu 

begeistern 

 

Agnieszka Drummer erzählt aus Unterrichtspraxis und langjähriger Erfahrung, wie sich die 

Schüler entwickeln können. Bereiten Sie sich auf praktische Tipps vor, die Sie in Ihrem Unterricht 

benutzen könnten. 

 

Agnieszka Drummer – lektorka, tłumaczka przysięgła, wykładowca akademicki, autorka kilkunastu 

podręczników do nauki języka niemieckiego, a przede wszystkim pasjonatka języka niemieckiego. Kocha 

język niemiecki i stara się „zarażać” miłością do niego zarówno swoich uczniów, jak i innych nauczycieli. 

 

 

11:45–12:00 Gość specjalny: Stanisław Bęza,  

autor kultowego „Repetytorium  

z gramatyki języka niemieckiego” 

odpowie na pytania oraz podpisze 

egzemplarze nowego wydania  

swojej książki 

 

 

12:00–12:30  Przerwa kawowa 

 

12:30–13:30  Transfer Deutsch – jak wykorzystać zjawisko transferu językowego  

do wzmocnienia efektywności nauki języka niemieckiego w szkole 

ponadpodstawowej 

 

 



   

Uczestnicy sesji dowiedzą się, jak: 

• można wykorzystać transfer językowy z języka ojczystego (L1) i języka angielskiego jako  

pierwszego języka obcego (L2) w nauczaniu języka niemieckiego (L3), 

• położyć nacisk na szybkie opanowanie przez uczniów komunikacji w języku niemieckim, 

• rozwijać umiejętności mediacji językowej, 

• pracować w grupach początkujących oraz kontynuujących naukę języka niemieckiego na bazie  

7 i 8 klasy szkoły podstawowej (podstawy III.2.0 i III.2). 

 

Agnieszka Sibiga, Małgorzata Jezierska-Wiejak, Elżbieta Reymont  – autorki popularnych serii 

Dachfenster, Kompass i Kompass Team przedstawią swoją nową serię podręczników dla uczniów nowych 

szkół ponadpodstawowych Transfer Deutsch. 

 

   

 

 
                      

 

 

Prosimy o potwierdzenie obecności (rejestrację) do 4.04.2019 r.: 

 

na stronie: wszpwn.pl/konferencje           e-mailem: bok@wszpwn.com.pl           telefonicznie: 22 69 54 800 

 

 

 

Podczas rejestracji prosimy podać: 

 datę i miejsce konferencji, nauczany 

przedmiot, imię i nazwisko, telefon kontaktowy, 

 e-mail , nazwę i adres szkoły. 

 

 

 

W trakcie konferencji uczestnicy  

otrzymają materiały konferencyjne 

oraz certyfikat uczestnictwa. 

 

 

 

Uprzejmie informujemy,  

że liczba miejsc jest ograniczona.  

Decyduje kolejność zapisów na każdą sesję. 

 

 

 

PWN Wydawnictwo Szkolne 

www.wszpwn.pl 

http://www.wszpwn.pl/
http://www.wszpwn.pl/

