
18. POLSKO-NIEMIECKI KURS 

TANDEMOWY 

dla nauczycieli i multiplikatorów 

wymiany młodzieżowej i kulturalnej 

tryb hybrydowy (stacjonarnie 

w Rzeszowie + online) 

 

Już po raz osiemnasty Centrum Języków Obcych GERMANITAS w Rzeszowie organizuje 

letni kurs językowy w systemie tandemowym dla niemieckich i polskich nauczycieli oraz 

multiplikatorów wymiany młodzieżowej i kulturalnej. Tegoroczny kurs odbędzie się 

w dniach 26.07. do 08.08.2021 r. w Rzeszowie. Równolegle chcemy spotykać się online 

z uczestnikami, którzy nie mogą do nas przyjechać, na platformie internetowej Zoom. Kurs 

jest wspierany finansowo przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży w Warszawie. 

Jest to nasz pierwszy kurs, który będzie prowadzony metodą hybrydową (stacjonarnie + 

online). Uczestnicy online mogą dołączyć do sesji poprzez zoom i być obecni podczas 

kursu językowego za pośrednictwem mikrofonu i kamery. W przypadku pracy w tandemie 

połączymy ze sobą uczestników online, podczas gdy uczestnicy stacjonarni będą pracować 

w parach na miejscu. 

Cele projektu 

Głównym celem kursu jest wsparcie metodyczne i językowe dla nauczycieli i animatorów 

polsko-niemieckiej wymiany młodzieży i kultury. Jego realizacja odbywa się poprzez 

intensywny kurs językowy w małych grupach na różnych poziomach językowych, 

przygotowany i prowadzony przez doświadczonych nauczycieli akademickich (native 

speakers). Drugą część nauczania języka stanowi nauka języka w tandemie w parach 

polsko-niemieckich na podstawie specjalnie opracowanych przez nas materiałów 

dwujęzycznych Do tandemu trzeba dwojga. Przekazywana jest nie tylko wiedza językowa, 

ale także polityczna, kulturowa i regionalna. Lekcje fonetyki, które bywają zaniedbywane 

w większości kursów językowych, odgrywają u nas ważną rolę . Nasi uczestnicy otrzymują 

co najmniej cztery godziny ukierunkowanego treningu wymowy.  

Nasi nauczyciele prowadzą komunikatywne, zorientowane na działanie lekcje, które 

poszerzają również spektrum metodyczne uczestników.  

Lekcje języka odbywają się codziennie w godzinach przedpołudniowych. 

Dopełnieniem tych zajęć jest program popołudniowy. Dla zainteresowanych uczestników 

stwarzamy możliwość bezpośredniego kontaktu w ramach warsztatów, których tematykę 

wybierają sami. Oprócz tego oferujemy wykłady, wieczory filmowe, muzyczne i taneczne. 

 

 



Program czasu wolnego (wycieczki, zajęcia sportowe) jest planowany w porozumieniu 

z naszymi uczestnikami. W ramach pobytu w Rzeszowie polecamy zwiedzanie Zamku 

w Łańcucie, Muzeum Ulmów w Markowej, Skansenu w Kolbuszowej oraz Muzeum 

Dobranocek. Na pobliskim zalewie (dobre połączenie ścieżkami rowerowymi, 30 min. 

pieszo) można zorganizować spływy kajakowe i pływanie rowerami wodnymi. 

Zakwaterowanie oferujemy w 4-gwiazdkowym hotelu GRAND w centrum Rzeszowa. Hotel 

oferuje doskonałą kuchnię, przestronne pokoje z ekspresem do kawy oraz wewnętrzny 

basen: https://www.grand-hotel.pl/ 

Sprawy organizacyjne 

Grupą docelową są zaangażowani nauczyciele i inni multiplikatorzy polsko-niemieckiej 

wymiany młodzieżowej i kulturalnej oraz ci, którzy po kursie zamierzają realizować taką 

wymianę. Pozostałe osoby mogą dołączyć do kursu w miarę wolnych miejsc. 

Opłata za kurs dla uczestników z Polski wynosi: 

kurs stacjonarny w Rzeszowie: 800 zł   uczestnictwo online: 300 zł 

Termin rejestracji upływa 30.06.2021 r.  

Prosimy pamiętać, że liczba uczestników jest ograniczona! 

 

Agnieszka Buk (kierownik kursu) lub Marta Pisarek 

Centrum Języków Obcych GERMANITAS  

Grunwaldzka 28, PL 35-068 Rzeszów 

tel: +48 607 222 522 lub +48 601 524 055 

e-mail: biuro@germanitas.pl  

 

Zum Anmeldeformular: [ https://forms.gle/Bz3NoEXEzERem6iC9 ] 

https://www.grand-hotel.pl/
mailto:biuro@germanitas.pl
https://forms.gle/Bz3NoEXEzERem6iC9

