Fundacja„WoCnosc i Demokracja” we wspofpracy zpoConistykami
we Lwowie, Drohoßyczu, Lucku, Kijowie, Iwano-Trankiwsku
w ramach projektu
Koordynacja i wsparcie wyzszego ksztafcenia pofonistycznego na Ukrainie —kontynuacja 2 ” (2017)
zaprasza na

ziqzy

olskie o

uczyc Pos
dCa studentow poConistyk^i nauczycießj^zyka poCskiego
Kazdy uczestnik^otrzyma zaswiadczenie o ukonczeniu warsztatow oraz materiafy szkoCeniowe

Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne Uniwersytetu w Drohobyczu
zaprasza na Kurs metodyczny nauczania j^zyka polskiego
w dniach 21 - 22 wrzesnia 2017 roku
21.09., 9:00 —13:30 (pok. 32, ul. Iwana Franki 24) —dla Studiow Podyplomowych
14:30 —17:30 (pok. 66, ul. Szewczenki 24) —dla studentow polonistow
22.09., 9:00 —13:30 (pok. 32, ul. Iwana Franki 24) —dla Studiow Podyplomowych
14:30 —17:30 (pok. 66, ul. Szewczenki 24) —dla studentow polonistow
18:00 —19:30 —Panel dyskusyjny. Zakonczenie kursu. Zwiedzanie Muzeum Izby
Pami^ci Brunona Schulza

Projekt wspöffmansowany w ramach sprawowania opieki
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonia i Polakami za granica
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Полоністичний науково-інформаційний центр імені Ігоря Менька
запрошує студентів польської філології до участі в інтенсивному курсі
методики навчання польської мови
21-22 вересня 2017 року у Дрогобицькому державному педагогічному університеті
імені Івана Франка відбудеться методичний курс навчання польської мови «Як вивчати
Польщу та польську мову в Україні», організований Фондом «Свобода і Демократія»
(Варшава) та Полоністичним науково-інформаційним центром імені Ігоря Менька у рамках
проекту «Координація та підтримка вищої полоністичної освіти в Україні - частина 2»
(2017).
Запрошуються студенти й магістранти Дрогобицького університету, які вивчають
польську філологію.
Лекції та тренінги під час методичного курсу проводитимуть д-р Єжи Ковалевський
та мґр. Марта Ковалевська (Фонд «Свобода і Демократія», Яґеллонський Університет).
Організатори запрошують до участі у методичному курсі також учителів польської
мови та всіх зацікавлених вивченням польської мови. На завершення учасники курсу
отримають посвідчення та навчальні матеріали.
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
21.09.2017
9:00 - 13:30 - лекції та тренінги для студентів-полоністів Центру перепідготовки та
післядипломної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана
Франка (головний корпус університету, ауд. 32)
14:30 - 17:30 - лекції та тренінги для студентів та магістрантів польської філології
філологічного факультету та Інституту іноземних мов (корпус філологічного факультету,
ауд. 66)
22.09.2017
9:00 - 13:30 - лекції та тренінги для студентів-полоністів Центру перепідготовки та
післядипломної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана
Франка (головний корпус університету, ауд. 32)
14:30 - 17:30 - лекції та тренінги для студентів та магістрантів польської філології
філологічного факультету та Інституту іноземних мов (корпус філологічного факультету,
ауд. 66)
18:00 - 19:00 - для всіх учасників методичного курсу: підсумкова дискусія, завершення
курсу, вручення посвідчень та навчальних матеріалів (головний корпус університету, ауд. 32)
19:15 - екскурсія у Кімнаті-Музеї Бруно Шульца

