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KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA
W JELENIEJ GÓRZE
ul. Lwówecka 18 58 – 503 Jelenia Góra, tel. +48 75 645 33 42, www.kpswjg.pl, kamila.biniek@kpswjg.pl

Harmonogram warsztatu 2
Miejsce warsztatu: Pensjonat Lider ul. Cicha 4, 58-580 Szklarska Poręba, Polska
Oficjalna strona pensjonatu: http://www.lider.com.pl/

Termin warsztatu: 22-23.04.2017

22.04.2017 (sobota) – I dzień warsztatu
1. 10.30-11.00 – przyjazd
2. 12.00 – obiad
3. 13.00-17.00 – warsztat
- podsumowanie ostatniego spotkania,
- przedstawienie uczestnikom organizacji warsztatu 2 (praca nad wybranymi tematami będzie
przebiegać w 4 osobowych grupach),
- uczestnicy mają za zadanie przedstawić sobie nawzajem wcześniej przygotowany materiał
(posiłkując się wcześniej przygotowanymi tłumaczeniami otrzymanych materiałów),
- w trakcie spotkania należy porównać sytuację w obu krajach,
- efektem podjętych prac powinny być spisane w punktach uzgodnione stanowiska
(różnice+podobieństwa), co będzie stanowiło podstawę do dalszej pracy w podgrupach (rezultat
prac w formie pisemnej lub elektronicznej należy oddać do zatwierdzenia ekspertowi (w przypadku
studentów polskich Pani dr Izabeli Wróblewskiej)
- na warsztaty należy przygotować proponowaną literaturę przedmiotu, która zostanie omówiona.
4. 17.00-19.30 – wspólne zwiedzanie okolicy
5. 20.00 – kolacja
6. 20.30 – zajęcia integracyjne
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23.04.2017 (niedziela) – II dzień warsztatu
1. 08.30 – śniadanie
2. 09.00-12.00 – warsztat
- podsumowanie - przedstawienie i omówienie wzoru pracy, z jej wszystkimi elementami,
- ustalenie zadań do wykonania przed kolejnym warsztatem oraz celu kolejnego warsztatu
(orientacyjny termin warsztatu 3 – październik 2017; miejsce: Republika Czeska),
- uczestnicy zostaną zapoznani z wymogami dotyczącymi przygotowania końcowej prezentacji
multimedialnej.
3. 12.30 – obiad
4. 13.30 – wyjazd

Koordynator działań warsztatowych ze strony polskiej: dr Monika Sobolak
Ekspert warsztatu ze strony polskiej: dr Izabela Wróblewska
Opiekun warsztatu ze strony polskiej: mgr Maria Bąk
Tłumacz warsztatów organizowanych w Polsce: Bohdan Janeczek

INFORMACJA DLA KIEROWCY
Trasa z KPSW Jelenia Góra (21,8 km, ok. 26min):
https://www.google.pl/maps/dir/Karkonoska+Pa%C5%84stwowa+Szko%C5%82a+Wy%C5%BCsza,+Lw%C3%B3wec
ka,+Jelenia+G%C3%B3ra/Pensjonat+LIDER,+Cicha+4,+58580+Szklarska+Por%C4%99ba/@50.8706466,15.5565561,12z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x470ede34aa4
10c8d:0x4583dba3f739d55e!2m2!1d15.73266!2d50.914441!1m5!1m1!1s0x470edaded2623853:0xeacdbf928182c3cd!2
m2!1d15.5192957!2d50.8304137
Trasa z VOŠZ a SZŠ Trutnov (77,1 km, ok. 1 godz. 27 min.):
https://www.google.pl/maps/dir/Proch%C3%A1zkova+303,+St%C5%99edn%C3%AD+P%C5%99edm%C4%9Bst%C3
%AD,+541+01+Trutnov,+Czechy/Pensjonat+LIDER,+Cicha+4,+58580+Szklarska+Por%C4%99ba/@50.6970381,15.5156635,11z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x470e8c9eddc
351f7:0xbd790cf933cfeac3!2m2!1d15.915494!2d50.5650527!1m5!1m1!1s0x470edaded2623853:0xeacdbf928182c3cd!2
m2!1d15.5192957!2d50.8304137

