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Bei Jobangeboten steht
Deutsch nach Englisch an
zweiter Stelle, Arbeitgeber
haben zunehmenden Bedarf
an Mitarbeiter*innen mit
guten Deutschkenntnissen.
Ein Praktikum in deutschen
und polnischen Unternehmen sowie der europäische
Arbeitsmarkt liegen direkt vor
der Haustür.

W ofertach pracy język
niemiecki znajduje się na
drugim miejscu po języku
angielskim, pracodawcy coraz
częściej potrzebują pracowników z dobrą znajomością
języka niemieckiego. Praktyki
w niemieckich i polskich
przedsiębiorstwach oraz
europejski rynek pracy są na
wyciągnięcie ręki.

MEIN WEG NACH DEUTSCHLAND
MOJA DROGA DO NIEMIEC
Texte, Bilder, Filme, Arbeitsblätter und noch mehr – alles,
um Deutsch mit authentischen
Materialien effektiv zu lernen.

Teksty, zdjęcia, filmy, karty
pracy i nie tylko – wszytko
by efektywnie uczyć się język
niemieckiego z autentycznych
materiałów.

KOSTENLOS DEUTSCH ÜBEN
ĆWICZ BEZPŁATNIE
SWÓJ NIEMIECKI
Online-Spiele, Deutschland
Apps oder Lernen mit Merge
Cubes? Alles ist möglich!

Gry interaktywne, aplikacja
Deutschlandcollage, czy nauka
niemieckiego w rozszerzonej
rzeczywistości? Wszystko jest
możliwe!

DEUTSCH FÜR DICH
NIEMIECKI DLA CIEBIE
Kostenlos gemeinsam Deutsch
lernen: Suche Lerninhalte
nach Sprachniveau und Themen und füge diese deinen
eigenen Lernlisten hinzu.
Macht bei der Community
Deutsch für Dich mit!

Ucz się bezpłatnie z innymi! Wyszukuj zagadnienia
według poziomu językowego
i tematów i dodawaj je do
swoich list. Przyłącz się do
społeczności Deutsch für Dich!

MEHRSPRACHIGKEIT
WIELOJĘZYCZNOŚĆ
Kann man mehr als nur eine
Sprache beherrschen? Was
bring uns das? Wie lernt man
mehrere Sprachen? Antworten
findet ihr in den Gesprächen
zur Mehrsprachigkeit, die
Paulina Mikuła aka Mówiąc
inaczej für das Goethe-Institut
geführt hat.

Można nauczycić się więcej
niż jednego jezyka? Co nam
to daje? Jak uczyć się wielu
języków? Odpowiedzi znajdą
Państwo w rozmowach na
temat wielojęzyczności przeprowadzonych dla Goethe-Institut przez Paulinę Mikułę
aka Mówiąc inaczej.

DEUTSCH MIT TIKTOK LERNEN
NIEMIECKI NA TIKTOKU
Praktische Tipp und Beispiele,
interessante Infos, alles witzig
und leicht gezeicht. Lerne
Deutsch mit Asha!

Praktyczne wskazówki i
przykłady, interesujące informacje, a wszystko podane
lekko i na wesoło. Ucz się
niemieckiego z Ashą!

BAŚNIE DLA DZIECI
Kurze animierte Videos mit
den schönsten Märchen von
der Gebrüder Grimm laden
die jüngsten Lerner in die
Welt der Fantasie ein.

Baśnie Braci Grimm czytane
na głos i opatrzone animacjami – zapraszają do świata
wyobraźni i fantazji.
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