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Nieuchronnie zbliża się koniec 2020 roku. Chyba dla
wszystkich był trudny i wielokrotnie wystawiał nas na różne próby.
Staraliśmy się dać z siebie to, co najlepsze - i zawodowo, i prywatnie.
Jaki będzie nadchodzący rok, nikt tego nie wie. Miejmy nadzieję, że
po prostu lepszy od tego odchodzącego.
„Das Leben ist ein Kreislauf. Wenn du mal schwere Zeiten durchmachst, glaub daran, dass die guten Zeiten bereits auf dem Weg zu
dir sind.” /„Życie to cykl. Kiedy przechodzisz trudne chwile, uwierz,
że dobre czasy już nadchodzą”./
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Challenge 2020 dla Germanistów

Bardzo się cieszymy, że konkurs spotkał się z tak dużym odzewem
mimo wakacji. Spośród nadesłanych propozycji komisja konkursowa
wybrała finalistę każdego wyzwania. Poniżej prezentujemy nazwiska autorek najbardziej kreatywnych pomysłów.
Challenge nr 1 „Essen” – Milena Nowakowska
Challenge nr 2 „Umwelt” – Milena Nowakowska
Challenge nr 3 „Sport” – Małgorzata Zalewska
Challenge nr 4 „Musik” - Anna Czendlik- Ochman
Zgodnie z regulaminem przyznaliśmy również tytuł zwycięzcy, którym
została Pani Milena Nowakowska z Warszawy. Serdecznie gratulujemy
Pani Milenie, która m.in. otrzymała voucher na XIX Ogólnopolski Zjazd Na.

uczycieli Języka Niemieckiego w Łomży 2021 ufundowany przez PSNJN,
a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w naszym „Challenge 2020
dla Germanistów”. Nagrody zostały wysłane pocztą.
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14 października - Dzień Edukacji Narodowej

Z ogromną radością informujemy, że nasza koleżanka
Małgorzata Bubik – wiceprezes Zarządu Głównego PSNJN oraz
prezes oddziału Katowice została odznaczona Brązowym Krzyżem
Zasługi. Serdecznie gratujemy Małgosi prestiżowej nagrody i życzymy dalszych sukcesów zarówno w życiu zawodowym i prywatnym,
jak i stowarzyszeniowym.
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Terminy konkursów PSNJN

„Lust auf Lesen?“
Konkurs dla szkół podstawowych jest trzyetapowy. Zgłoszenia uczestnictwa
szkoły przesyłają do 18.12.2020 r. drogą elektroniczną do odpowiedniego
Komitetu Regionalnego. Etap szkolny będzie mieć miejsce 28 stycznia 2021
r. o godz. 10.00 (czwartek), etap regionalny – 11 marca 2021r. o godz.14.00
(czwartek). Ostatni etap - ogólnopolski – odbędzie się w siedzibie GoetheInstitut w Warszawie 21 kwietnia 2021 r. (niedziela).

.

„Turbolandeskunde - Wędrówka po krajach niemieckiego
obszaru językowego - Niemcy”
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Zgłoszenia
uczestnictwa szkoły przesyłają do 26 lutego 2021 r. drogą elektroniczną do
odpowiedniego koordynatora regionalnego. Etap szkolny odbędzie się
5 marca 2021 (13.00-14.30), kolejny (regionalny) 16 kwietnia 2021, a ostatni - ogólnopolski 6 czerwca 2021.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w związku z pandemią.
Prosimy o śledzenie informacji o konkursach na stronie 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 860 członków, należy
do Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli
Języka Niemieckiego ( I DV ) i działa na terenie
Polski w 23 oddziałach regionalnych i 5 lokalnych
kołach.

