
Fussballschule.PL  
to innowacyjny projekt 

językowo-sportowy, 
którego głównym celem jest 

zachęcenie dzieci do nauki 
podstaw języka niemieckiego. 

JĘZYK NIEMIECKI 
I PIŁKA NOŻNA



Co zawiera pakiet 
Fussballschule.PL?

• Materiały szkoleniowe dla trenerów, wzorcowe treningi dla 
dzieci opracowane na podstawie materiałów DFB, 

• Pomoce dydaktyczne dla nauczycieli germanistów – sce-
nariusze zajęć językowych, podręczniki, materiały interak-
tywne, zadania, 

• Podręczniki dla zawodników do nauki języka niemieckiego, 
• Szkolenia dla trenerów realizowane przez polskich i nie-

mieckich wykładowców oraz staże w niemieckich klubach, 
• Wsparcie metodyczne nauczycieli języka niemieckiego, 
• Platforma internetowa dla klubów i trenerów. 

Fussballschule.PL 
jest przeznaczony dla:

• klubów sportowych, chcących uatrakcyjnić zajęcia sporto-
we na pierwszym etapie szkolenia, 

• szkół poszukujących innowacyjnych pomysłów na zajęcia 
pozalekcyjne łączące aktywność fizyczną i naukę języka 
niemieckiego, 

• klubów i świetlic młodzieżowych.

Nasze treningi są adresowane do 
dzieci w wieku 6 –10 lat i mają na 
celu zachęcenie dzieci do nauki ję-
zyka niemieckiego. 

DLA KOGO?

PRZEBIEG ZAJĘĆ

I POŁOWA 
LEKCJA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

II POŁOWA 
TRENING PIŁKARSKI

Trening trwa podobnie jak mecz piłkarski 90 minut 
i składa się z 2 części: językowej oraz piłkarskiej. 

Uczniowie rozwijają umiejętności językowe pod opieką germa-
nisty, korzystając z zeszytów ćwiczeń (zawierających zabawne 
gry i quizy, do wykonania zarówno na zajęciach, jak i samo-
dzielnie w domu) oraz zabaw interaktywnych.

JĘZYK NIEMIECKI TRENINGI PIŁKARSKIE

to kompletne, innowacyjne materiały dy-
daktyczne: scenariusze lekcji, podręczniki 
i zadania dla uczniów i nauczycieli, przy-
gotowane przez ekspertów Instytutu Go-
ethego oraz Niemieckiego Towarzystwa 
Oświatowego.
Wszystkie treningi skupiają się na słownic-
twie związanym z piłką nożną: piłkarzami, 
stadionami, meczami.

to ciągle rozwijany wybór treningów, przygoto-
wanych przez ekspertów Niemieckiego Związku 
Piłki Nożnej, dostępnych w formie papierowej 
lub internetowej. Treningi są zgodne z najnowo-
cześniejszymi trendami treningów piłkarskich 
dla dzieci, przygotowanymi przez ekspertów 
Niemieckiego Związku Piłki Nożnej. 
To także wsparcie w tworzeniu spójnego syste-
mu szkolenia piłkarskiego – materiały przygo-
towane przez krajowych ekspertów – trenerów 
wiodącej polskiej akademii – Varsovii Warszawa. 

Prowadzi trener piłki nożnej, korzystając z materiałów UEFA, 
DFB i PZPN. W czasie treningu mogą być powtarzane i utrwa-
lane słówka i zwroty piłkarskie z I. połowy. Podział jednostki 
treningowej na część językową i piłkarską jest uzależniony od 
potrzeb zawodników i uzgadniany z rodzicami. 



Każdego roku większość drużyn 
i zawodników z całej Europy 
poszukuje atrakcyjnych lokalizacji na 
zgrupowania i obozy szkoleniowe. 
Euro-camps to internetowa baza 
ośrodków treningowych.

Euro-camps
MIĘDZYNARODOWA BAZA SPORTOWYCH 
OŚRODKÓW TRENINGOWYCH

Euro-camps 
jest dla 
Ciebie!!!

1.
Zarejestruj bezpłatnie swoją ofertę na 
www.euro-camps.eu

2.
Skorzystaj z doradztwa naszych 
ekspertów, aby Twoja oferta idealnie 
odpowiadała potrzebom Twoich przyszłych 
klientów.

3.
Dzięki euro-camps Twoja oferta dotrze do 
klubów i zawodników z całej Europy.

4.
Bezpłatnie przeglądaj oferty ośrodków 
treningowych z całej Europy. 

5.
Wybierz ofertę najbardziej odpowiadającą 
Twoim oczekiwaniom, 

6.
Przygotuj się do sezonu i wygrywaj!

• Posiadasz miejsca noclegowe, 
dostęp do infrastruktury spor-
towej i poszukujesz nowych 
klientów z całej Europy? 

• Prowadzisz drużynę sportową, 
jesteś zawodnikiem i szukasz 
atrakcyjnej lokalizacji aby przygo-
tować zespół do sezonu? 



Kontakt

PARTNERZY:

Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+ Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja 
odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

Fußballtrainerschule der 
Deutschsprachiren Gemeinschaft 

Belgiens

MIĘDZYNARODOWA BAZA TURNIEJÓW 
PIŁKARSKICH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
Każdego roku w Polsce i w Niemczech tysiące klubów organizuje lokalne, 
niekomercyjne turnieje piłkarskie. Jeśli szukasz ciekawego turnieju lub chcesz 
zaprosić do udziału w swoim turnieju zespoły z Niemiec lub innych państw 
europejskich, nasza oferta jest dla ciebie! 

Organizujesz 
turniej piłkarski? 
Szukasz ciekawego 
zagranicznego turnieju 
dla swojej drużyny? 

Fussballschule.PL 
jest dla Ciebie!!!

1.
Zarejestruj bezpłatnie 
swój turniej na 
www.fussballschule.PL 

2. 
Opisz warunki uczestnictwa, 
kategorie wiekowe, opisz jakie 
drużyny chciałbyś zaprosić do 
udziału w turnieju,

3. 
Dzięki portalowi Fussballschule.PL 
o Twoim turnieju dowiedzą się kluby 
z Niemiec, a także innych krajów 
europejskich, 

4. 
Bezpłatnie przeglądaj 
zaproszenia na lokalne 
niekomercyjne turnieje 
z Polski, z Niemiec oraz innych 
europejskich krajów,

5.
Wybierz turniej i po prostu 
skontaktuj się z organizatorem.
Baw się dobrze i wygraj!!!

Niemieckie Towarzystwo Oświatowe
Akademia Sportu O.S. 1919
ul. Konopnickiej 6
45-004 Opole

tel. +48 77 44 19 200, tel. kom. + 48  506 024 205
info@fussballschule.pl
www.fussballschule.pl
www.dbg.vdg.pl

Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego

POLUB NAS NA FB
AKADEMIA SPORTU O.S. 1919


