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Za nami półtora miesiąca pracy w szkole. Powrót
do stacjonarnego nauczania ucieszył nas wszystkich:
nauczycieli, uczniów i rodziców, ponieważ nic nie jest
w stanie zastąpić bezpośredniego kontaktu z drugim
człowiekiem. Dodatkowo na zewnątrz piękna złota polska jesień, która cieszy oko i napawa optymizmem.
Można byłoby zacytować Johanna Wofganga Goethego: „ (Chwilo) Trwaj, jesteś piękna” /”Verweile doch,
du bist so schön”.
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Wybory nowego Zarządu Głównego

2 października 2021 roku w Warszawie miało miejsce Walne Zebranie
Delegatów, na którym ustępujący Zarząd Główny otrzymał absolutorium. Po
przeprowadzeniu prawomocnych wyborów ukonstytuował się nowy Zarząd.
Jego kadencja będzie trwać 4 lata. Oto jego skład: Agnieszka Świca (Prezes),
Małgorzata Bubik (Wiceprezes), Elżbieta Wydra (Skarbnik), Violetta Winiarczyk (Sekretarz), Marta Brodzik (Członek), Katarzyna Drausal (Członek), Barbara Szewerniak (Członek), Iwona Czaplicka (Członek).
Dziękujemy Delegatom za przybycie i obdarzenie nas zaufaniem. Będziemy
.

się starać, by Was nie zawieść i nadal rozwijać nasze Stowarzyszenie!
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Konkursy PSNJN

Na pierwszym spotkaniu nowego Zarządu Głównego zostały ustalone
tematy i terminy naszych stowarzyszeniowych konkursów. Dla szkół podstawowych „Lust auf Lesen?” - Szwajcaria: 1. etap: 13 stycznia 2022, 2. etap:
1 marca 2022, 3. etap: 24 kwietnia 2021. Dla szkół ponadpodstawowych
„Turbolandeskunde - Wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego” zgodnie z obietnicą z ubiegłego roku - Niemcy: 1. etap: 4 marca 2022,
2. etap: 22 kwietnia 2022, 3. etap: 5 czerwca 2022. Regulaminy konkursów
znajdują się na naszej stronie. Zachęcamy do udziału!
.
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Spotkanie Zarządu Głównego z...

W nowym składzie będziemy kontynuować nasze wirtualne spotkania
ZG z oddziałami. 26 października o godz. 20.00 zapraszamy na spotkanie
członków oddziałów z Częstochowy i Przemyśla, a 16 listopada, również
o 20.00 oddziały Lublin oraz Mielec/Tarnobrzeg. Tematy pojawiające się na
spotkaniach to najczęściej sprawy bieżące naszego stowarzyszenia, sukcesy
i problemy oddziałów, a także sprawdzone pomysły i metody nauczania,
którymi dzielą się osoby z Zarządu Głównego. Zapewniamy, że będzie to
dobrze wykorzystany czas i zapraszamy kolejne oddziały do zgłaszania się
.

na spotkania.
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Ryga 7-9 października 2021

Mottem tegorocznych Bałtyckich Dni Nauczycieli Języka Niemieckiego
było hasło: „Rozmawiać ze sobą, wspólnie pracować, razem się rozwijać”. Dla
uczestników zorganizowano różne wykłady i warsztaty. Jeden z nich - "Paper
slides" poprowadziły członkinie ZG: Marta Brodzik, Barbara Szewerniak
i Violetta Winiarczyk. Nasza prezeska Agnieszka Świca wraz z prezesami
Litewskiego, Łotewskiego i Estońskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka
Niemieckiego spotkała się z przedstawicielami IDV: prezesem - Benjaminem
Hedzicem, wiceprezeską - Moniką Janicką i sekretarzem - Edvinasem
Simulynasem. Na spotkaniu wypracowano kierunki współpracy oraz pomysły
.

na wspólne międzynarodowe projekty. Kolejne BDLT odbędą się za 2 lata
w Tallinie.
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14 października 2021

.

Z radością informujemy, że możecie
nas teraz znaleźć również na Instagramie. By być na bieżąco z informacjami o
PSNJN zapraszamy do obserwowania
naszego profilu na Facebooku oraz do
zaprenumerowania Newslettera.
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Członkowie wspierający PSNJN

PSNJN-BOTE

Nazwa firmy

Adres: Al. Niepodległości 22

02-653 Warszawa

Nasza strona internetowa:
http://psnjn.org/pl/

mail: zarzad@psnjn.org

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka
Niemieckiego liczy obecnie 773 członków, należy
do Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli
Języka Niemieckiego ( I DV ) i działa na terenie
Polski w 22 oddziałach regionalnych i 4 lokalnych
kołach.

