PROJEKT GOETHE INSTITUT WSPIERAJĄCY SZKOŁY W DZIAŁANIACH NA RZECZ
JĘZYKA NIEMIECKIEGO

W roku szkolnym 2020/ 2021 Szkoła Podstawowa z Dąbrowy jest jedną z 200
szkół z całej Polski uczestniczącą w tym projekcie.
Korzyści :
Dla szkoły








członkostwo w prestiżowej sieci szkół w Polsce (wyróżnienie plakietką Deutsch Plus)
współpraca z Goethe-Institut
patronat Ambasady Niemiec w Polsce
doradztwo w obszarze wsparcia nauczania języka niemieckiego
wizyty młodych ludzi z Niemiec w szkole, możliwość kontaktu z „żywym językiem”
poszerzenie wizerunku szkoły w lokalnych mediach (udział w projektach, obecność lokalnej prasy podczas organizowanych imprez)
zaproszenie do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji dyrektorów w Warszawie

Dla nauczycieli








doradztwo metodyczno-dydaktyczne
bezpłatne materiały dydaktyczne do wykorzystania na zajęciach
członkostwo w sieci Deutsch Plus: wymiana doświadczeń, informacje o szkoleniach,
webinariach, impreza kulturalnych
bezpłatny udział w szkoleniach online
doradztwo / szkolenia dotyczące przygotowania do egzaminów Goethe-Institut i ich
przeprowadzania
dostęp do nagrań lekcji pokazowych

Dla uczniów







możliwość udziału w ogólnopolskim konkursie wraz z atrakcyjnymi nagrodami
udział w jednym z trzech oferowanych projektów ogólnopolskich na temat muzyka, gotowanie, czy ochrona środowiska
spotkania z młodymi ludźmi z Niemiec
udział w wymianie uczniowskiej online (e-twinning)
udział w bezpłatnych lekcja Skype
zniżki przy przystąpieniu do egzaminów Goethe-Institut z możliwością przeprowadzenia ich bezpośrednio w szkole

Pierwsza lekcja online z młodzieżą niemiecką
30 października 15 uczniów klasy 8 i 7 wraz z nauczycielką Danutą Lisowską
uczestniczyło w lekcji online z niemiecką studentką Judith, która opowiedziała nam o
swoim codziennym życiu, formach spędzania czasu wolnego, zaprezentowała w
atrakcyjny sposób swoje miasto Lipsk oraz rodzinne bawarskie strony i przygotowała
ciekawy quiz na temat Niemiec.
Nasi uczniowie opowiadali jej o sobie i swoim hobby oraz nauce, odpowiadali na pytania a także przygotowali interesujący quiz na temat Polski w formie kahoota.
Jesteśmy ciekawi kolejnych spotkań i lekcji z rodzimymi użytkownikami języka, ponieważ możemy sprawdzić swoje umiejętności językowe i dowiedzieć się czegoś nowego.
Pamiątkowe zdjęcie wykonał Leonard P. z kl. 7b

PATRONAT
Projekt „Deutsch Plus” został objęty patronatem Ambasady Niemiec w Warszawie.

PARTNERZY

