
                                                                        
Projektförderung: Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) aus Mitteln des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik Deutschland 

Webinar:  

Einsatz von zeitgenössischer deutscher Jugendliteratur im Deutschunterricht 

 

Die Deutsche Bildungsgesellschaft lädt alle Lehrerinnen und Lehrer, die innovative und moderne Unterrichts-

methoden in ihrem Deutschunterricht verwenden möchten, zur Teilnahme am Webinar "Einsatz von zeitge-

nössischer deutscher Jugendliteratur im Deutschunterricht“ ein. 

 

Webinar: „Einsatz von zeitgenössischer deutscher Jugendliteratur im Deutschunterricht“ 

Plattform: ZOOM, der Link wird vor dem Termin an die Teilnehmer gesendet 

Termin: 24.06.2020, 15.00-17.00 Uhr 

Das Webinar richtet sich an Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer (DaF/DaM) aus den Woiwodschaften O-

pole, Śląskie und Dolny Śląsk, die nach innovativen Unterrichtsmethoden suchen, um Schülerinnen und 

Schüler ab der 8. Klasse Deutsch durch zeitgenössische deutsche Jugendliteratur attraktiv zu vermitteln.. 

Warum zeitgenössische deutsche Jugendliteratur? Man muss Lehrkräfte nicht überzeugen, dass das 

Lesen auf uns vielfältige positive Auswirkungen hat. Wenn wir aber an Bücher im Deutschunterricht denken, 

kommen viele Fragen auf: Haben wir dafür überhaupt Zeit? Welche Bücher eignen sich am besten? Wie soll 

man mit ihnen im Unterricht arbeiten? Auf diese Fragen gibt das Webinar eine Antwort. Während des Work-

shops werden wir überlegen, wie man die Schüler zum Lesen von Büchern in deutscher Sprache motivieren 

kann. Es werden zudem verschiedene Einsatzmöglichkeiten von zeitgenössischer deutscher Jugendliteratur 

im Deutschunterricht vorgestellt und besprochen. Außerdem bekommen die Teilnehmer konkrete Tipps, wo 

sie geeignetes Unterrichtsmaterial, sowohl offline als auch online finden. 

Das Webinar findet in wird in deutscher Sprache statt und dauert ca. 120 Minuten.  

Programm: 

15.00 - 15.15 Uhr Begrüßung und Kennenlernen  

15.15 - 15.45 Uhr Sinn und Nutzen des Einsatzes von zeitgenössischer Jugendliteratur im  

                            Deutschunterricht 

• Warum Bücher im Deutschunterricht? 

• Was lesen Jugendliche? 

• Wo kann man geeignete Bücher finden? online/offline 

15:45 - 16:25 Uhr Vorstellung didaktischer Methoden zum Einsatz bei der Arbeit mit  

                           zeitgenössischer Jugendliteratur im Deutschunterricht 

• Wie kann man mit den Büchern effektiv und innovativ arbeiten? 

• Bewährte Methoden und Erfahrungsaustausch 

16:25 - 16.30 Uhr Abschluss mit Informationen über Evaluation und Teilnahmebescheinigung 

16:30 - 17:00 Zeit für Fragen an die Referentin (dieser Teil ist freiwillig für die Teilnehmenden)  

 

Referentin: Joanna Przybyłowska, freie Fortbildnerin und Trainerin. Seit 2007 leitet sie Workshops für 

Deutschlehrkräfte. Zudem berufstätige Deutschlehrerin und zertifizierte Prüferin des Goethe-Instituts, Koordi-

natorin des Wettbewerbs in Polen „Leselust – Freude am Lesen entdecken“. 

Die Teilnahme am Webinar ist kostenlos und alle Teilnehmenden erhalten eine Teilnahmebestätigung. 

Die Anzahl der Plätze ist begrenzt, eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Die Anmeldung ist möglich  

bis zum 21. Juni 2020 per E-Mail an: wesle@ifa.de. 

Kontakt: Rosa Wesle  Mail: wesle@ifa.de  Tel: 77 44 19 200  www.bildung.pl 

http://www.bildung.pl/


                                                                        
Projektförderung: Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) aus Mitteln des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik Deutschland 

Webinarium: Wykorzystanie współczesnej niemieckiej literatury młodzieżowej na lekcjach 
języka niemieckiego 

 

Niemieckie Towarzystwo Oświatowe zaprasza wszystkich nauczycieli, którzy są zainteresowani wykorzysty-
waniem innowacyjnych i nowoczesnych metod nauczania na lekcjach języka niemieckiego, do udziału w: 

Webinarium: „Wykorzystanie współczesnej niemieckiej literatury młodzieżowej na lekcjach języka 

niemieckiego” 

Platforma: ZOOM, link zostanie wysłany do uczestników przed umówionym terminem 

Data: 24 czerwca 2020 r., 15:00 - 17:00 

Webinarium skierowane jest do nauczycieli języka niemieckiego (DaF/DaM) z obszaru województwa opol-

skiego, śląskiego i dolnośląskiego, którzy szukają innowacyjnych metod nauczania i chcą zachęcić starszych 

uczniów (począwszy od szóstej klasy szkoły podstawowej) uczęszczających na zajęcia z języka niemiec-

kiego do korzystania z współczesnej niemieckiej literatury młodzieżowej. 

Dlaczego współczesna niemiecka literatura młodzieżowa? Nie trzeba przekonywać nauczycieli, że czy-

tanie wiąże się z wieloma pozytywnymi skutkami. Kiedy jednak myślimy o książkach na lekcjach języka nie-

mieckiego, pojawia się wiele pytań, takich jak: czy w ogóle mamy na to czas? Które książki są najlepsze? 

Jak powinno się z nimi pracować w klasie? Webinarium dostarczy odpowiedzi na te wszystkie pytania. Pod-

czas warsztatów podpowiemy także jak zmotywować uczniów do czytania książek w języku niemieckim. 

Omówione zostaną ponadto różne sposoby zastosowania współczesnej niemieckiej literatury młodzieżowej, 

podsuniemy metody ich prezentacji i omawiania na lekcjach. Uczestnicy otrzymują także konkretne wska-

zówki, gdzie znaleźć odpowiednie materiały dydaktyczne, zarówno w wersji offline, jak i online. Webinarium: 

odbędzie się w języku niemieckim i potrwa około 120 minut.  

Program: 

15.00 - 15.15 Powitanie i poznanie się 

15.15 - 3.45 Sens i korzyść płynące z pracą ze współczesną literaturą młodzieżową podczas lekcji
 j. niemieckiego 

• Dlaczego książki na lekcjach niemieckiego? 

•Co czytają młodzi ludzie? 

• Gdzie można znaleźć odpowiednie książki? Online/offline 

15:45 - 16:25 Prezentacja metod dydaktycznych do wykorzystania w pracy ze współczesną  

literaturą młodzieżową na lekcjach j. niemieckiego 

• Jak można efektywnie i innowacyjnie pracować z książkami? 

• Sprawdzone metody i wymiana doświadczeń 

16:25 - 16:30 Zakończenie, ewaluacja i certyfikaty uczestnictwa 

16:30 - 17:00 Czas na indywidualne pytania do referenta (uczestnictwo dobrowolne) 

 

Referent: Pani Joanna Przybyłowska, niezależna pedagog i trener. Od 2007 roku prowadzi warsztaty dla 
nauczycieli języka niemieckiego. Ponadto pracuje jako nauczyciel języka niemieckiego i certyfikowany egza-
minator w Instytucie Goethego, koordynator konkursu w Polsce „Czytanie dla przyjemności - odkrywanie ra-
dości czytania”. 

Udział w webinarium jest bezpłatny, a każdy nauczyciel otrzyma zaświadczenie udziału w wykładzie. Liczba 
miejsc jest ograniczona, więc konieczna jest rejestracja wstępna. Rejestracja jest możliwa do 21 czerwca 
2020 r. Pocztą elektroniczną na adres: wesle@ifa.de. 

 
Kontakt: Rosa Wesle; Mail: wesle@ifa.de; Tel: 77 44 19 200 

Więcej informacji na stronie: www.bildung.pl  
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