
   

 

Program kursu 

 

 

 

Tytuł szkolenia 
„Niemiecki dla początkujących Einfach Deutsch beginnen! Poziom A1 

letni kurs intensywny” 

Adresat kursu Kadra administracyjna UW 

Informacje dotyczące prowadzącego kurs: 

Imię i nazwisko, 

kontakt 

dr Nina Oborska 

Informacje dotyczące szkolenia: 

Liczba godzin 

dydaktycznych 
30 godzin 

Termin kursu  08.06.2022 -13.07.2022 

Dni i godziny zajęć poniedziałek, wtorek, czwartek 18.00-19.30/8.30-10.00 

Miejsce prowadzenia 

zajęć 

online 

Rodzaj prowadzonych 

zajęć 

ćwiczenia 

Cele szkolenia 

 

Cel ogólny: przygotowanie merytoryczne i zmotywowanie kursantów do 

używania języka obcego, tak żeby potrafili radzić sobie skutecznie w 

prostych sytuacjach komunikacyjnych z życia osobistego i 

zawodowego. 

→ identyfikowanie informacje w prostych tekstach różnego typu, 

potrzebne do realizacji celu pozajęzykowego; 

→ dokonywanie skutecznej analizy, syntezy i interpretacji 

informacji zawartych w prostych materiałach codziennego 

użytku; 

→ wykorzystywanie zdobytej na zajęciach wiedzy o kulturze 

niemieckojęzycznego  obszaru kulturowego; 

→ identyfikacja własnego stylu uczenia się w ramach nauki języka 

niemieckiego 



   

 

Opis programu zajęć 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na każdą z poniższych jednostek tematycznych przypada średnio jedno 

spotkanie – dwie godziny dydaktyczne (w zależności od potrzeb 

Grupy). Do każdej z nich dobrana jest baza gramatyczno-leksykalna, 

pozwalająca na opanowanie materiału. Podane tematy są propozycją dla 

Grupy, w miarę potrzeb program może ulegać zmianie z zachowaniem 

założenia realizacji wybranych zagadnień. 

 

1. Wiederholung des 2. Semesters (Pre-test) 

2. Orientierung in einem Haus 

3. nach dem Weg/nach einer Person Fragen 

4. Termine am Telefon vereinbaren 

5. Über Berufe sprechen 

6. Tagesabläufe und Tätigkeiten beschreiben 

7. Visitenkarten, Arbeit mit Wörterbuch 

8. eine Statistik auswerten 

9. nach dem Weg fragen/den Weg beschreiben 

10. von einer Reise erzählen 

11. eine Postkarte schreiben 

12. eine Exkursion organisieren 

13. einen Stadtplan benutzen – Orientierung in der Stadt 

14. Kultur durchs Reisen kennenlernen 

15. Berufsbilder – Station 2 (Post-test) 

Efekty kształcenia: 

 
Umiejętności 

 

Kursant  

→ swobodnie komunikuje się w obrębie tematyki związanej z życiem codziennym oraz w 

typowych sytuacjach społecznych; potrafi formułować pytania z zakresu życia 

prywatnego; 

→ identyfikuje informacje w prostych tekstach różnego typu (zarówno czytanych jak i 

mówionych), potrzebne do realizacji celu pozajęzykowego; 

→ dokonuje analizy, syntezy i interpretacji informacji zawartych w prostych materiałach 

codziennego użytku; 

→ przedstawia w formie ustnej i pisemnej fakty i opinie, uzasadniając podejmowane 

decyzje. 

Wiedza i kompetencje społeczne 

 

Kursant  

→ wykorzystuje wiedzę o kulturze danego obszaru językowego, zdobytą na zajęciach; 

→ jest wrażliwy na różnice kulturowe; 

→ sprawnie współpracuje w grupie, efektywnie wyznaczając sobie i innym zadania; 

→ identyfikuje własny styl uczenia się i wybiera sposoby dalszego samokształcenia; 

→ akceptuje różnorodność postaw i opinii w kontaktach interpersonalnych. 



   

 

Metody pracy: 

→ wykład konwersatoryjny  

→ wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień  

→ praca z tekstem i dyskusja  

→ rozwiązywanie zadań  

→ praca indywidualna  

→ praca w grupach  

→ prezentacja nagrań CD i DVD  

→ aktywizacja (m. in. „burza mózgów”) 

Metody weryfikacji efektów kształcenia: 
I. Pre-test 

przed rozpoczęciem szkolenia zostanie sprawdzona w sposób testowy wiedza uczestników w 

poszczególnych obszarach (por. efekty kształcenia) 

II. Kontrola bieżąca 

w trakcie szkolenia kształtowane i weryfikowane będą umiejętności i postawy uczestników 
III. Testy online po poszczególnych omówionych działach 
IV. Post-test 

po zakończeniu szkolenia zostanie sprawdzona w sposób testowy wiedza uczestników w 

poszczególnych obszarach (por. efekty kształcenia). Następnie wyniki pre-testu zostaną 

porównane z post-testem, w oczekiwaniu postępu 

 

Program przygotowany przez: dr Ninę Oborską 

 

 

 


