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A życie toczy się dalej...
Niebawem zacznie się nowy rok szkolny, choć nikt z nas nie
wie, w jakiej formie. Kilka miesięcy zdalnego nauczania w ubiegłym roku
przekonało nas, że „ Nauczyciel - to brzmi dumnie”, bo wykazaliśmy się
wielką elastycznością i determinacją w szukaniu nowych dróg nauczania
na odległość, nabywaniu nowych umiejętności, poznawaniu narzędzi,
aplikacji, które musiały częściowo nas zastąpić. Można powiedzieć, że
byliśmy pionierami w uczeniu na odległość. Ale większość z nas przekonała się, że i my i uczniowie najlepiej funkcjonujemy, gdy jesteśmy w realnej klasie, bo nic nie jest w stanie zastąpić człowieka.
Życzymy Wam sił, wytrwałości i zdrowia, począwszy od 1 września
a kończąc na rozdaniu świadectw! Trzymajcie się ciepło... und gebt
nicht auf!
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Finał III Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego
“Lust auf Lesen?”

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce finał naszego
konkursu został przeprowadzony w formie online - zarówno forma pisemna jak
i ustna. Do ostatniego etapu konkursu zakwalifikowało się 117 osób, 59 - poziom
A1/A2 i 58 z poziomu A2/B1.
23 maja odbył się test online, do którego przystąpiło 112 uczestników. Komisja
składająca się z 15 nauczycieli z PSNJN z całej Polski dokonała korekty i weryfikacji
testów. Do części ustnej konkursu przeszło 28 osób, po 14 z każdego poziomu.
30 maja miała miejsce część ustna finału. Swoją obecnością zaszczycili nas pani
Karin Ende i pani Justyna Ciecharowska z Goethe - Institut Warschau oraz pani
Magdalena Antoniewicz - Prezes Polskiej Akademii Rozwoju. Uczestnicy byli przepytywani ustnie przez komisje. W skład każdej komisji wchodziły 3 osoby: członek
Zarządu Głównego, który zajmował się formalnościami i obsługą aplikacji ZOOM
oraz nauczyciel z Goethe - Institut Warschau i nauczyciel z PSNJN.
Po zsumowaniu wyników z części pisemnej i ustnej zostali wyłonieni zwycięzcy. Na
poziomie A1 - A2 1. miejsce zajęła Marianna Bień, 2. miejsce - Magdalena Sobocińska, obydwie otrzymały stypendium Polskiej Akademii Rozwoju i wezmą udział w
międzynarodowej wymianie młodzieży. Miejsce 3. zajął Marcin Bisok.
Natomiast na poziomie A2 - B1 zwyciężczynią została Laura Maciejewska, za nią
na 2. miejscu Aleksandra Pordzik. Dziewczęta będą uczestniczyć w międzynarodowej olimpiadzie IDO 2020. Na 3. miejscu uplasowała się Sara Skowronek. Wszyscy
uczestnicy części ustnej finału otrzymali tytuł laureata. Gratulujemy!
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Turbolandeskunde 2019/2020 — finał

W dniu 07.06.2020 odbył się finał VI edycji naszego konkursu „Turbolandeskunde”.
Uczniowie z 20 regionów Polski przygotowywali i przedstawiali prezentacje związane ze Szwajcarią
i to wszystko w formie online.
Podczas uroczystej inauguracji imprezy zaszczycił nas swoją obecnością pan Jürg Burri Ambasador Szwajcarii w Polsce. Nie zabrakło również przedstawicielki naszego partnera wspierającego: Goethe - Institut Warschau - koordynatorki projektów edukacyjnych i szkoleniowych, pani
Justyny Ciecharowskiej. W szeregach komisji zasiadły m.in. pani dr Monika Janicka– wiceprezes
Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego (IDV) oraz członek Zarządu
Głównego PSNJN - pani Marta Brodzik, która pełniła funkcję przewodniczącej jury. Nad całą oprawą i organizacją czuwały: prezes Agnieszka Świca, wiceprezes Małgorzata Bubik, skarbnik Elżbieta
Wydra, sekretarz Violetta Winiarczyk oraz pozostałe członkinie ZG: Kama Frąckowska - Pilarska,
Barbara Szewerniak i Ewa Tarabasz.
Emocje konkursowe co prawda już za nami, jednak z ogromną radością informujemy, że nagroda
główna tegorocznej edycji konkursu "Turboladeskunde - die Schweiz" powędrowała do uczniów
z I Liceum Ogólnokształcącego im. Lotników Polskich w Oleśnie. Serdecznie gratulujemy również
drużynom, które zajęły kolejne miejsca oraz wszystkim uczestnikom za dotarcie do finału.
Poniżej prezentujemy informację dotyczącą pięciu najlepszych drużyn finałowych:
I MIEJSCE: Miriam Janicka, Magdalena Pownuk, Beata Jurczok, opiekun: pani Renata Kassner,
pani Gabriela Janicka - I Liceum Ogólnokształcące im. Lotników Polskich w Oleśnie
II MIEJSCE: Amelia Marciniuk, Oliwia Mroczek, Adrian Wojtaszewski, opiekun: pani Alicja Barbusińska - I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej - Curie w Pile
III MIEJSCE: Marcel Boxberger, Karol Sieniewicz, Tymoteusz Jagła, opiekun: pani Monika Malewska - Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku
IV MIEJSCE: Kaja Kidyba, Kamila Pożarowska, Ernest Szychiewicz, opiekun: pani Agnieszka Łukasiewicz - Prywatna Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Lublinie
V MIEJSCE: Jolanta Nieckula, Oliwia Kęsicka, Emilia Sala, opiekun: pani Magdalena Pochopień Liceum Ogólnokształcące Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Suchej Beskidzkiej.

Zapraszamy na kolejną edycję w nowym roku szkolnym!
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Spotkanie Prezesów Oddziałów i Kół PSNJN

14 lipca 2020 r odbyło się spotkanie online Zarządu Głównego PSNJN z prezesami i członkami zarządów oddziałów. Jak zwykle było sporo pomysłów i mamy
ogrom planów na przyszłość. Niestety, ze względu na pandemię będziemy je musieli weryfikować. Coroczne spotkanie Prezesów z Zarządem Głównym PSNJN planowane jest na jesień 2020r. Zostaną wtedy wręczone m.in. medale KEN, które
czekają już od wiosny tego roku na wyróżnionych. Za najbardziej realny termin
został uznany 19-20.09.2020.
W planach mamy szkolenie w zamku Trebnitz w Brandenburgii w związku ze współpracą z Polską Akademią Rozwoju. Ponadto chcielibyśmy zorganizować wycieczkę
do Drezna dla członków PSNJN we współpracy z siecią hoteli A&O.
I na koniec jeszcze jedna dobra wiadomość: może być nas więcej! Staramy się o
utworzenie nowych oddziałów w woj. lubuskim i w Krakowie. Trzymajcie kciuki!
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31 sierpnia 2020 - najnowsze wiadomości!

Na dzisiejszym spotkaniu Zarządu Głównego podjęta została decyzja
o odwołaniu spotkania Prezesów we wrześniu w Warszawie. Medale KEN przesłane
będą drogą pocztową. Ponadto zatwierdzone zostały terminy konkursów „ Lust auf
Lesen?” i „ Turbolandeskunde”.
Tegoroczna edycja konkursu „ Lust auf Lesen?” dotyczyć będzie realioznawstwa Austrii. Etap szkolny odbędzie się 14 stycznia 2021r. o godz.10.00 (czwartek),
etap regionalny – 11 marca 2021r. o godz. 14:00 (czwartek), a etap ogólnopolski
25 kwietnia 2021r. (niedziela) w siedzibie Goethe - Institut w Warszawie (ul. Chmielna 13a)
W drugim naszym konkursie ”Turbolandeskunde” tematem przewodnim są
Niemcy. I etap konkursu będzie mieć miejsce 4 grudnia 2020r. (piątek), II etap - 5
marca 2021r. (piątek), III etap - 6 czerwca 2021r. (niedziela).
W razie pandemii konkursy odbywać się będą w formie online.
Serdecznie zachęcamy do udziału! :)
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Członkowie wspierający PSNJN
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Nazwa firmy

Adres: Al. Niepodległości 22

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

02-653 Warszawa

mail: zarzad@psnjn.org

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka
Niemieckiego liczy obecnie 860 członków, należy
do Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli
Języka Niemieckiego (IDV) i działa na terenie
Polski w 23 oddziałach regionalnych i 5 lokalnych
kołach.

