PL-35-074 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 31/319
e-mail: biuro@germanitas.pl oder
marta-pisarek@wp.pl
Homepage: www.germanitas.pl
Polsko-Niemiecki Ośrodek Kształcenia "Germanitas" (=łac. braterstwo)
organizuje
POLSKO-NIEMIECKI KURS JĘZYKOWY W SYSTEMIE TANDEMOWYM
DLA NAUCZYCIELI I MULTIPLIKATORÓW WYMIANY MŁODZIEŻY
TYM RAZEM NA MAZURACH

Polsko-Niemiecki Ośrodek Kształcenia „Germanitas" organizuje już po raz czternasty
wakacyjne kursy językowe dla Polaków i Niemców w systemie tandemowym. Kurs ten
skierowany jest na potrzeby polskich i niemieckich nauczycieli oraz multiplikatorów i
wymiany młodzieży- szkolnej, kulturalnej i sportowej. Spotkania te wspierane są przez PolskoNiemiecką Wymianę Młodzieży (PNWM) z Warszawy. Z polskiej strony uczestnikami mogą być
wyłącznie osoby, nie będące germanistami, organizujące wymianę młodzieży, lub planujące
ją zacząć po zakończeniu kursu.
W tym roku kurs odbędzie się po raz pierwszy na Mazurach w okolicy Sorkwit , w strefie
ciszy W Puszczy Piskiej, nad jeziorem Piłakno
Termin: 22.07.- 4.08.2017
Miejsce: Maradzki Chojniak 11,

11-731 Sorkwity, www.mazuryclub.pl

Opłata dla polskich uczestników : 600PLN
Opłata obejmuje:
75 godzin lekcyjnych kursu językowego z doświadczonymi lektorami z Polski i Niemiec,
zakwaterowanie, pełne wyżywienie, wykłady, program kulturalny i wycieczkowy
Uczestnicy: maksymalnie po 25 uczestników z obu krajów, 6 lektorów z Polski i Niemiec.
Kierownikiem kursu jest Marta Jakubowicz-Pisarek
Zakwaterowanie: ładne , dwupokojowe domki campingowe z łazienkami 3 lub 4
osobowe , Internet, parking, restauracja, plaża, infrastruktura rekreacyjno – sportowa, w
tym: (bezpłatnie) boiska do siatkówki plażowej, stoły do ping ponga, kometka, itp. i
(płatnie) rowery szosowe, sprzęt pływający, bilard itp
( http://www.mazuryclub.pl/art,14,Zawaterowanie.html , pod tym adresem można dokładniej
obejrzeć domki)
Dojazd: przez Warszawę., rozważamy, w razie potrzeby, wspólny transport z Warszawy . O
indywidualnych możliwościach dojazdu będziemy w razie potrzeby dodatkowo informować.
Program kulturalny i wycieczkowy: wycieczki m.in. do Mrągowa, wykłady na temat kultury
i historii regionu, wieczory z piosenkami, filmy, zajęcia sportowe (m.in. kajaki, tenis stołowy,
siatkówka, piłka nożna, rowery)
Kursy językowe w systemie tandemowym:
Nauka w systemie tandemowym polega na tym, że w tym samym czasie Niemcy uczą się
języka polskiego a Polacy języka niemieckiego w polsko-niemieckich parach, w których jest
się równocześnie nauczycielem i uczniem. Część zajęć odbywa się w grupach na trzech
poziomach pod kierownictwem doświadczonych nauczycieli z kraju sąsiada.
Wspólne zakwaterowanie, wspólne zajęcia, udział w warsztatach (m.in. teatr, gazeta, chór,
animacje i inne, w zależności od zainteresowań uczestników) przyczyniają się do tego, że
nauka jest bardzo intensywna i trwa niemal cały dzień. Jednak przyjemna atmosfera , miejsce
pobytu, różnorodność zajęć, ciekawy program wycieczkowy i kulturalny powodują, że
odczuwa się ten czas również jako wypoczynek i rozrywkę. Bezpośredni całodniowy kontakt z
niemieckimi kolegami przełamuje bariery i „rozwiązuje języki”.
Informacje ogólne:
Termin zgłoszeń upływa 8.05.2017 . Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, należy
decydować się jak najwcześniej. Pierwszeństwo mają
* nauczyciele lub multiplikatorzy, którzy zgłoszą się na kurs z niemieckim partnerem
* osoby już prowadzące wymianę
* osoby, które w ubiegłym roku nie dostały się na kurs z powodu braku miejsc
* osoby które zgłaszają się po raz pierwszy.
Kolejność zgłoszeń będzie się liczyła, gdy powyższe kryteria nie wystarczą do ustalenia listy
przyjętych osób.
Osoba odpowiedzialna za organizację i program kursu:
Marta Jakubowicz-Pisarek
Tel: +48/17 8551 266, kom: +48 601 52 4055, e-mail: marta-pisarek@wp.pl
Do niej proszę kierować drogą mailową zgłoszenia oraz wszelkie pytania

