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Finał „Turbolandeskunde”
W V jubileuszowej edycji
Ogólnopolskiego Konkursu
„Turbolandeskunde
— Wędrówka po Krajach
Niemieckiego
Obszaru
Językowego – Österreich”
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019
wzięło udział 266 szkół w
23 regionach w kraju, co
dało liczbę 1.569 drużyn,
czyli 4.707 uczestników.
W finałowym III etapie
konkursu w Krakowie
wzięło ostatecznie udział
21 drużyn z całej Polski.
Kolejny raz udało nam
się pobić rekord pod
względem ilości uczniów.

Dla nas organizatorów
konkursu oznacza to
impuls
do
dalszych
prac nad kolejną edycją
„Turbolandeskunde”.
Ogromne wyrazy podziękowania kierujemy
do naszego partnera
wspierającego
Goethe
Institut Krakau oraz
Goethe Institut Warschau.
Dziękujemy sponsorom
nagród: Weimar-JenaAkademie, Goethe Institut Warschau, GDATA
oraz fundatorom pamiątek i upominków:
Österreich Institut Wrocław, Biuro Turystyczne

Voyager z Piły, Drukarnia Colours Factory
z Piły oraz wydawnictwom Klett, Cornelsen,
Hueber, Pearson i PWN.
Zapraszamy do udziału
w kolejnej edycji!
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Sommerakademie: Gdańsk
Po raz piąty odbyła się
z inicjatywy GoetheInstitut w Warszawie
Akademia Letnia w
Gdańsku dla nauczycieli języka niemieckiego z całej Polski.
Sommerakademie
to
przede wszystkim możliwość poznania innowacyjnych pomysłów
i metod do wykorzystania na lekcjach języka niemieckiego, wymiana
doświadczeń
i dzielenie się dobrymi
praktykami, a wszystko to pod okiem ekspertów z Niemiec oraz
Polski. Po intensywnych warsztatach, prelekcjach oraz seminariach czeka na uczestników bogata oferta
kulturalna przepięknego Gdańska. Akademia
Letnia to również moż-
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liwość spotkania przyjaciół i znajomych, bo
jest to impreza, w której
niektórzy
biorą
udział już 5 raz. Brawa
dla nich!
Jak co roku nie mogło
zabraknąć
Zarządu
Głównego podczas tego
fantastycznego wydarzenia organizowanego
przez naszego najważniejszego
partnera
Goethe - Institut.
W tym roku ZG PSNJN
reprezentowały
Agnieszka
Świca
(prezes) oraz
Kama
Frąckowska - Pilarska
(członek).
Jak się okazało wielu
uczestników Akademii
Letniej jest już członkami PSNJN, ale kilkunastu nowych udało się
zmobilizować do wstąpienia w nasze szeregi.

Zaskoczeniem było to,
że są jeszcze w Polsce
nauczyciele, którzy nie
wiedzą
czym
jest
PSNJN…
Dlatego
członkinie ZG przez cały czas trwania Akademii Letniej prowadziły
rozmowy i zachęcały do
wstąpienia do stowarzyszenia.
W przyszłym roku też
nas nie zabraknie, bo
Sommerakademie
in
Danzig ist ganz einfach
empfehlenswert!!!
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Sommerakademie: Niwki
Akademia

Letnia

i interaktywne uczenie. Po-

w Niwkach jest jedyna w

za tym zorganizowano dla

swoim rodzaju. W pierw-

uczestników różne atrakcje

szych dniach wakacji zjeż-

– pokaz tańca z ogniem,

dżają się nauczyciele z róż-

spacer po okolicy i pozna-

nych zakątków Polski (i nie

wanie rosnących tam ziół,

tylko!), żeby wspólnie roz-

wyjazd do miasteczka dzie-

mawiać o nauczaniu języ-

cięcego

ka niemieckiego i żeby po-

Wrocławia.

znać nowe formy i metody.
Jest to jedyna okazja, by
we własnym gronie podzielić się swoim doświadczeniem i poznać nowych, zaangażowanych nauczycieli.
Dla każdego było coś ciekawego: szkolenia dotyczące nauczania słownictwa
przez zabawę, przekazywanie wiedzy kulturoznawczej

oraz

Zachęcamy
uczyciela

zwiedzanie

każdego

języka

na-

niemiec-

kiego do udziału w Letniej
Akademii.

To

połączenie

zabawy, odpoczynku i nauki dla nas.
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Sommerakademie: Stryszawa
Stryszawa to malowniczo
położona wioska, niedaleko Suchej Beskidzkiej, w
której odbywała się Akademia Letnia zorganizowana
przez
GoetheInstitut w Krakowie.
Zaproszeni zostali następujący referenci: Judit
Szklenár, Petra Klimaszyk, Rainer Wicke i Ulrike Behrendt. Tematami
zajęć, które przygotowali
były: „Aktivierende Lernangebote“, „Spiele und
spielerische
Übungen“,
„Literatur und Musik im
Deutschunterricht“ oraz
„Aktuelle Landeskunde“.
Dla nauczycieli z Polski
południowej przygotowano również oprócz ciekawych zajęć inne atrakcje
— uroczystą kolację na
rozpoczęcie,
wieczór

w kręgielni, grill czy też
wycieczkę w Beskid Żywiecki połączoną z wejściem na najwyższy szczyt
w tym regionie — Babią
Górę (1725 m n.p.m.).

Czas upływał bardzo szybko w przyjemnej naukowo
— towarzyskiej atmosferze
a humory i apetyt dopisywały wszystkim uczestnikom. Dodatkową przyjemnością były piękne widoki z
okien pokojów czy restauracji. Można było również
wejść na 25—metrową wieżę widokową i nacieszyć
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oczy panoramą m.in. Beskidu Żywieckiego, Śląskiego,
Gorców albo przepięknymi
zachodami słońca.

Każdy mógł znaleźć coś dla
siebie, więc na kolejną akademię zgłosi się z pewnością
wielu chętnych.
Gratulacje i podziękowania
dla Andreasa Kotza, Wojciecha Dzido i Agnieszki Juśko, którzy zorganizowali
Sommerakademie w Stryszawie!
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Internationale Delegiertenkonferenz Leipzig

W dniach 28.07.01.08.2019 odbywała
się w Lipsku Międzynarodowa Konferencja Delegatów IDV.
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego reprezentowały Prezes
Zarządu Głównego Agnieszka Świca oraz
Członek
Zarządu
Głównego - Kama
Frąckowska-Pilarska.
W ramach tejże konferencji miało miejsce
również XXIII posiedzenie przedstawicieli
IDV, w którym wzięło
udział 120 uczestników z całego świata.

Jest nam niezmiernie
miło, iż wśród tak zacnego grona nauczycieli języka niemieckiego znalazły się również
reprezentantki PSNJN.

Uwaga! Terminy konkursów PSNJN:
Turbolandeskunde (Szwajcaria)
Koordynator ogólnopolski: Agnieszka Świca
Etap szkolny: 6 grudnia 2019
Etap rejonowy: 6 marca 2020
Etap ogólnopolski: termin i miejsce będą podane później

„Lust auf Lesen?
Koordynator ogólnopolski: Małgorzata Bubik
Etap szkolny: 9 stycznia 2020
Etap regionalny: 27 lutego 2020
Etap ogólnopolski: 29 marca 2020 - Goethe-Institut w Warszawie

5

STR.

6

W nowym roku szkolnym 2019/2020
składamy wszystkim Nauczycielom
najserdeczniejsze życzenia spokojnej
i satysfakcjonującej pracy, wytrwałości
i wyrozumiałości oraz wielu sukcesów
dydaktycznych i wychowawczych.
Zarząd Główny PSNJN

Członkowie wspierający PSNJN
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Nasza strona internetowa:
http://psnjn.org/pl/
Adres: Al. Niepodległości 22
02-653 Warszawa

mail: zarzad@psnjn.org

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli
Języka Niemieckiego:


powstało w 1993 roku



liczy obecnie 771 członków



działa

na

terenie

Polski

w

23

oddziałach

regionalnych i 5 lokalnych kołach


należy

do

Międzynarodowego

Stowarzyszenia

Nauczycieli Języka Niemieckiego (IDV)

