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Wakacje dobiegają końca i kolejny rok szkolny
przed nami. Jaki będzie? Czy pojawi się czwarta fala
i znowu będziemy uczyć zdalnie? Czy będą obostrzenia
dla niezaszczepionych? Czy pojawi się nowy Minister
Edukacji? Każdy z nas ma wiele pytań i wątpliwości.
Ktoś mądry powiedział: „Wszystko, czego potrzebujesz,
to nadzieja i siła. Nadzieja, że kiedyś wszystko się polepszy i siła, by wytrzymać do tego czasu. „Alles was
du brauchst, ist Hoffnung und Kraft. Die Hoffnung,
dass alles irgendwann besser wird und die Kraft bis
dahin durchzuhalten”.
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Spotkanie Zarządu Głównego z...

W maju odbyły się kolejne spotkania online Zarządu z oddziałami:
Płock (21.5.) Łódź, Warszawa (24.5.), Piła, Szczecin (27.5.) i Opole (31.5.).
Staramy się maksymalnie wykorzystać ten czas rozmawiając o bieżących
sprawach stowarzyszenia, sukcesach i problemach oddziałów. Oprócz tego
dzielimy się również naszymi pomysłami oraz doświadczeniami. Czy znacie
może Papierowe slajdy, QuizWhizzer, Padlet czy Jamboard? Pojawiły się na
naszych spotkaniach, a to dopiero początek niespodzianek dla Was :)
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Obrady Zarządu Głównego
w czerwcu

W dniach 26-27 czerwca spotkał się i obradował stacjonarnie
Zarząd Główny, przygotowując Sprawozdawczo — Wyborcze Walne
Spotkanie Delegatów. Pracy było sporo, ponieważ należało sprawdzić
wszystkie procedury i przygotować niezbędne dokumenty. Materiały, które będą potrzebne na spotkanie, otrzymali już prezeski i prezes. Mamy
nadzieję, że rozesłali je dalej do wszystkich członków swoich oddziałów.
Jeśli odpoczywaliście od komputerów w wakacje i nie zaglądaliście do
skrzynek, czas najwyższy je sprawdzić!
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Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów

Dobiega właśnie końca trzyletnia kadencja obecnego Zarządu Głównego w składzie: Agnieszka Świca (Prezes), Małgorzata Bubik (Wiceprezes), Elżbieta Wydra (Skarbnik), Violetta Winiarczyk (Sekretarz), Marta Brodzik
(Członek),

Kama

Frąckowska-Pilarska

(Członek),

Barbara

Szewerniak

(Członek), Ewa Tarabasz (Członek). Zgodnie ze statutem wybory nowego ZG
mają się odbyć podczas Walnego Zebrania Delegatów. Każdy oddział oddelegowuje na nie 10% swojego stanu członków (wg bazy danych dostarczonej do
ZG za rok 2020). Mamy nadzieję, że 2 października 2021 roku spotkamy
się z delegatami w Warszawie. Szczegóły są w mailu ZG rozesłanym na po.

czątku lipca do prezesek i prezesa oddziałów.
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Sommerakademie Juli 2021

Po raz kolejny na dobry początek wakacji odbyła się Akademia Letnia
organizowana przez Deutsche Bildungsgesellschaft Oppeln i Goethe-Institut
Krakau, w której rokrocznie biorą udział członkowie naszego stowarzyszenia.
Osobą

prowadzącą

hosting

całego

zdarzenia

była

Małgorzata

Bubik

(wiceprezes ZG PSNJN), podobnie jak zeszłego lata. Warsztaty, na które zgłosiło się 60 osób, odbywały się na platformie zoom. Każdy mógł znaleźć coś
dla siebie. Paleta tematyczna była bardzo szeroka: zagadnienia dotyczące
kultury, fonetyka, gramatyka, teatr, escape room, czy też gry komputerowe,
prelegenci zarówno z kraju, jak i z zagranicy. A wieczorem był czas na
.

zumbę! :)
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Sommerakademie August 2021

W dniach 16-18 sierpnia 2021 roku odbyła się w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku Akademia Letnia zorganizowana przez GoetheInstitut Warschau. Zajęcia były prowadzone w dwóch różnych grupach grupie doświadczonych nauczycieli i grupie nauczycieli będących na początku swej kariery. Zarząd Główny PSNJN reprezentowały Agnieszka
Świca - Prezes i Ewa Tarabasz - Członek. Z radością informujemy, że również wśród pozostałych uczestników szkolenia było wielu członków naszego stowarzyszenia, szczególnie w grupie przyszłych multiplikatorów, ponieważ na 15 uczestników aż 11 należało do PSNJN. Młodzi nauczyciele
.

natomiast wyrazili duże zainteresowanie przystąpieniem do PSNJN :)
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Członkowie wspierający PSNJN
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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.

