Serdecznie zapraszamy dyrektorów oraz nauczyli przedszkoli i szkół podstawowych do
udziału w programie edukacyjnym

"Edukacja elementarna w Danii
w oparciu o filozofię hygge oraz
outdoor education"
Termin: 10-14.05.2020
Wyżywienie: śniadania, obiadokolacje
Transport: autokar
Cena 1690,00 zł

Główne elementy programowe
- Wizytacja przedszkoli, prezentacja odwiedzanych placówek
- Wymiana poglądów i doświadczeń z dyrektorami odwiedzanych placówek, spotkania z kadrą
pedagogiczną, dyskusje na temat metodyki nauczania oraz kształcenia nauczycieli i doskonalenia
zawodowego
W części komplementarnej: Kolding, Esbjerg, Hamburg

Dzień 1
Wyjazd grupy ( Łódź, Poznań) w godzinach rannych w kierunku Niemiec; po drodze 2-godzinny pobyt
w Hamburgu, przyjazd do ośrodka w Danii w godzinach wieczornych
Dzień 2
Śniadanie, wizyta w przedszkolu w Oksbol, następnie przejazd do Esbjerg, miasta w zachodniej
Jutlandii, największego duńskiego portu nad Morzem Północnym, powrót do Oksbol, obiadokolacja,
nocleg
Dzień 3
Śniadanie, przejazd do Kolding, głównego miasta środkowowschodniej Jutlandii; wizyta w Centrum
Pedagogicznym oraz w szkole podstawowej; następnie wspólne i indywidualne odkrywanie miasta,
fakultatywna wizyta na Zamku Koldinghus lub w Trapholt – znanym duńskim muzeum sztuki
współczesnej i designu; powrót do Oksbol, obiadokolacja, nocleg
Dzień 4
Śniadanie, przejazd do Haderslev, wizyta w przedszkolu, wspólne i indywidualne odkrywanie miasta,
powrót do Oksbol, obiadokolacja, nocleg
Dzień 5
Śniadanie, wykwaterowanie i wyjazd z ośrodka, przyjazd w godzinach wieczornych

Po zakończeniu programu uczestnicy seminarium
otrzymują certyfikaty, które mogą być przydatne przy
awansie zawodowym.

Termin: 10 - 14.05.2020
Grupa: 35 uczestników
Cena 1690,00 zł obejmuje:
- przygotowanie programu i wizytowanie placówek
- transport autokarem klimatyzowanym (WC, Barek, DVD)
- 4 noclegi w ośrodku w pokojach 2-osobowych z łazienkami
- wyżywienie: śniadania i obiadokolacje
- ubezpieczenie KL, NNW, Assistance w Signal Iduna
- tłumaczenia wykładów oraz praktyczną pomoc kierownika wyjazdu i tłumacza

Rezerwacji należy dokonać za pomocą formularza na stronie www.uef.lodz.pl
w menu AKTUALNE OFERTY
I rata w wysokości 300 zł do dnia 15.12.2019
II rata w wysokości 1390,00 zł do dnia 1.03.2020

Przy wpłatach proszę dopisać: Oksbol_10-14.05.2020 oraz imię i nazwisko uczestnika
Bank PKO Bank Polski S.A. 94 1440 1231 0000 0000 0542 9455

Kierownik sekcji anglojęzycznej:
Lidia Solarek
e-mail: english@uef.lodz.pl
(42) 630 08 22 wew. 204
Godziny pracy pn,śr,czw 9:00 - 14:00

