Co warto zobaczyć w Niemczech, Austrii i Szwajcarii? /
Sehenswertes in Deutschland, Österreich und in der Schweiz.

Warsztaty krajoznawcze mają na celu przede wszystkim utrwalenie i poszerzenie
wiedzy na temat miast, zabytków i krajobrazów Austrii, Niemiec i Szwajcarii oraz
innych ciekawostek związanych z obszarem niemieckojęzycznym. Ilustrowaną
licznymi zdjęciami oraz fragmentami filmów prezentację najciekawszych
niemieckich, austriackich i szwajcarskich atrakcji turystycznych można
potraktować ponadto jako inspirację podczas planowania urlopu bądź wycieczki.
Warsztatom towarzyszyć będzie quiz dotyczący prezentowanych treści.

Koordynator: dr Małgorzata Jokiel

Luther aktuell/ Luter współcześnie – „Każdy czas ma swojego
Lutra, każdy z nas ma swojego Lutra”
Projekt z okazji 500-rocznicy reformacji przybliża sylwetkę Marcina Lutra z
perspektywy naszych czasów, nawiązując do fenomenu „Lutra”. Uczestnicy będą
mogli zapoznać się nie tylko z biografią Lutra osadzoną w aspektach przemian
historyczno-społeczno-politycznych II połowy XV i XVI wieku, ale również
zastanowić si ę wspólnie ze studentami germanistyki nad znaczeniem reformacji
jako protestu intelektualnego o podłożu religijnym, ustosunkowując się do pytań nad
moralnym obliczem współczesnej Europy. W tym zadaniu pomogą nam gry słowne,
rebusy oraz wspólna dyskusja.
Koordynator: dr Gabriela Jelitto-Piechulik

Ein Hauch des Wirtschaftsdeutschen für Anfänger
Przygoda z fachowym, a zarazem trudnym do opanowania obszarem języka
niemieckiego może rozpocząć się również na etapie, gdy dopiero zaczynamy się go
uczyć. W miłej atmosferze, podczas „lekcji w stacjach” pokażemy Wam, jak w

ciekawy, pe łen kreatywnych wyzwań sposób opanować przynajmniej cz ęść
niemieckiego słownictwa i zwrotów przydatnych w rozmowach biznesowych. Ta
nietypowa lekcja niemieckiego łączyć będzie ze sobą zabawę z kreatywnym
myśleniem, a skutkiem ubocznym będzie w tym wypadku nauka języka niemieckiego.
Koordynator: mgr Klaudia Gabryel

Ślůnski Frühstück-TV
Ślůnzoki studiujący w IFG postanowili w ciekawy sposób, w formie chętnie
oglądanego programu w fernzyjerze, przedstawić istotne fragmenty z życia
mieszkańców Śląska. Pytania „Jak ż yjemy?” czy „Jak się bawimy?” nie pozostaną
bez odpowiedzi. Wybrane tradycje, obyczaje oraz typowe dla regionu miejsca,
połączone z godkom Ślůnzoka, to intrygująca podstawa licznych reportaży i rozmów
w studiu „ Ślůnskiego Frühstück - TV”. Godziny przedpołudniowe, na dużym ekranie
studencka telewizja śniadaniowa , w ręku quiz z zawiłościami dialektu śląskiego –
zapowiada się gryfny poranek! SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Koordynatorzy: mgr Klaudia Gabryel, dr Marek Sitek

VIII Olimpiada Interpunkcyjna - Konkurs Poprawnej Niemczyzny
W ramach Olimpiady Interpunkcyjnej poszukujemy mistrzyni lub mistrza
niemieckiej interpunkcji. Zadaniem uczestników będzie uzupełnienie brakujących
znaków interpunkcyjnych w podanym tekście. Zakwalifikowani do II etapu
rywalizować będą w Konkursie Poprawnej Niemczyzny, którego celem jest
propagowanie kultury języka niemieckiego i wyłonienie osoby z najwyższą
praktyczną znajomości ą reguł gramatycznych i norm poprawnej niemczyzny, oraz
doskonałym wyczuciem ję zykowym. Uczestnicy konkursu zmierzą się z tekstem,
znacznie odbiegającym od norm poprawności.

Koordynatorzy: dr hab. Daniela Pelka, dr hab. Felicja Księżyk

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ
ZAPRASZA NA:
STUDIA STACJONARNE I STOPNIA na
następujących specjalnościach:
 





Germanistik-Lehramt mit erweitertem Englischunterricht
Deutsch-Lehramt für Kindergärten und Grundschulen
Translatorik
Deutsch in Recht und Wirtschaft
Germanistik mit Niederländisch

P r o g r a m:
20 marca 2017 r.
godz. 9:45

Studenckie Centrum kultury, Opole, ul. Katowicka 95
Warsztaty krajoznawcze pt. „Co warto zobaczyć w Niemczech,
Austrii i Szwajcarii? / Sehenswertes in Deutschland,
Österreich und in der Schweiz.“

21 marca 2017 r.
godz. 9:45

Studenckie Centrum kultury, Opole, ul. Katowicka 95
Projekcja filmu oraz warsztaty językowe pt.
„Ślůnski Frühstück – TV”

22 marca 2017 r.
godz. 9:45

Studenckie Centrum kultury, Opole, ul. Katowicka 95
Prezentacja multimedialna oraz warsztaty pt. „Luther aktuell/
Luter współcześnie – Każdy czas ma swojego Lutra, każdy z
nas ma swojego Lutra”

23 marca 2017 r.
godz. 9:45

Instytut Filologii Germańskiej, Opole, Plac Staszica 1
VII Olimpiada Interpunkcyjna – Konkurs poprawnej
niemczyzny

24 marca 2017 r.
godz. 9:45

Instytut Filologii Germańskiej, Opole, Plac Staszica 1
Warsztaty językowe pt. „Ein Hauch des Wirtschaftsdeutschen
für Anfänger”

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA na
następujących specjalnościach:
  Deutsch-Lehramt für Kindergärten und Grundschulen
 Deutsch in Recht und Wirtschaft

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA na
następujących specjalnościach:
  Linguistik, Translatorik, interkulturelle Kommunikation
 Literatur, Kultur, Kulturmanagement
 Deutsch als Fremd- und Muttersprache – Lehramt

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA na
następujących specjalnościach:
  Linguistik, Translatorik, interkulturelle Kommunikation
 Literatur, Kultur, Kulturmanagement
 Glottodidaktik und Kultur der Region

Zgłoszenia proszę kierować do:
o

mgr Klaudia Gabryel
e-mail: klaudia.gabryel@uni.opole.pl
tel: 698 627 174

o

dr hab. Daniela Pelka email: pelkad@uni.opole.pl

o

Instytut Filologii Germańskiej
e-mail: ifg@uni.opole.pl

tel: 77/ 452 73 80

