
 
 

 

Drodzy Kursanci, 

pierwszy raz od czasu pandemii chcemy Was serdecznie zaprosić na Dzień Drzwi Otwartych do 

Österreich Institut we Wrocławiu. Chcemy się z Wami zobaczyć, porozmawiać i wspólnie świętować 

Europejski Dzień Języków Obcych 2022. Dla tych z Was, którzy nie mogą do nas dojechać, 

przygotowaliśmy propozycję online wraz z innymi Instytutami.  

UWAGA: wszystkie osoby, które w dniu 1.10 zdecydują się kupić kurs zimowy otrzymają 10% zniżki. 

Warunkiem jest dokonanie opłaty w Instytucie lub przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu w 

godzinach pracy biura w Dniu Drzwi Otwartych. Zniżka naliczana jest od ceny podstawowej. Promocja 

nie sumuje się z innymi promocjami.  

Poniżej znajdziecie szczegółowy program naszego wydarzenia.  

1. Lekcje próbne 

LEKCJE PRÓBNE CZAS TRWANIA GODZINY LEKTOR PROWADZĄCY 

lekcja próbna poziom A1- Instytut 45 MINUT 10:00-10:45 Asia Grusiecka 

lekcja próbna poziom A2- Instytut 45 MINUT 11:00-11:45 Asia Grusiecka 

lekcja próba poziom B1- Instytut 45 MINUT 12:00-12:45 Asia Grusiecka 

lekcja próbna poziom A1- online 45 MINUT 10:00-10:45 Teresa Sudenis 

lekcja próbna poziom A2-online 45 MINUT 11:00-11:45 Małgorzata Bielak  

lekcja próba poziom B1- online 45 MINUT 12:00-12:45 Teresa Sudenis 

 

2. Spotkania z językiem niemieckim 

a. dla dorosłych 

„Popołudnie z filmem austriackim”  
Razem obejrzymy film, a następnie porozmawiamy sobie o 
nim w miłym towarzystwie oczywiście po niemiecku  
 

120 minut 
w Instytucie 

15:30-
17:30 Joanna Szczepanek 

„Austria w pigułce” 
Zabierzemy Was w podróż po Austrii, jej zabytkach i  
kulturze. Przeniesiecie się z nami do kraju Mozarta i 
Straussa. Poznacie ciekawostki językowe i kulinarne.  

90 minut 
w Instytucie 

13:00-
14:30 Zuzanna Mizera 

„Na wrocławskim Rynku” 
Zapraszamy na spacer z przewodnikiem w języku 
niemieckim, podczas którego poznacie znane i te mniej 
znane ciekawostki o Wrocławiu.  
Sprawdzimy, gdzie w mieście można znaleźć związki z 
Austrią, policzymy napotkane po drodze krasnale, zajrzymy 
tam, gdzie na co dzień nie zaglądamy.  
Będą opowieści, zagadki, smaczki i niespodzianki.     
 
To propozycja dla wszystkich, którzy uczą się języka 
niemieckiego, lubią piesze wycieczki i chcą poznać nasze 
miasto z trochę innej strony.  
 
Miejsce spotkania:  
ul. Ofiar Oświęcimskich 19 pod Instytutem 

2 godziny 
zegarowe 

13:00-
15:00 

Katarzyna Sroka 
 



 
 

 

 

b. dla dzieci i młodzieży - Wszystkich rodziców zachęcamy aby przyprowadzili ze sobą dzieci 

Zapraszamy na zajęcia prowadzone przez Tatianę Piecuch, nauczycielkę fortepianu, pedagoga 

i koncentrującą pianistkę, która prowadzi szkółkę muzyczną na terenie Instytutu. Będzie 

okazja aby wziąć udział w lekcjach próbnych, które prowadzone są po polsku i po niemiecku, 

według życzenia.   

SPOTKANIE Z MUZYKĄ - ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

Zajęcia muzyczne z elementami języka niemieckiego dla dzieci od 3 do 4 lat w 
Instytucie 

10:00-
10:45 

Zajęcia muzyczne z elementami języka niemieckiego dla dzieci od 5 do 6 lat w 
Instytucie 

11:00-
11:45 

Zajęcia muzyczne z elementami języka niemieckiego dla dzieci od 3 do 4 lat w 
Instytucie 

12:00-
12:45 

Zajęcia muzyczne z elementami języka niemieckiego dla dzieci od 5 do 6 lat w 
Instytucie 

13:00-
13:45 

Zajęcia indywidualne dla dzieci, młodzieży i dorosłych w języku niemieckim, polskim i 
ukraińskim. Rozwój w zakresie wokalnym, nauki gry na pianinie, teorii muzyki (w Instytucie) 

14:00 -14:30 

14:30-15:00 

15:00-15:30 

15:30-16:00 

16:00-16:30 

16:30-17:00 

17:00-17:30 

 

Uwaga wszystkie wydarzenia są bezpłatne!  

Na każde spotkanie należy zapisać się uprzednio w biurze kursów mailowo lub telefonicznie: 

690 261 722, 508 875 701, email: wroclaw@oei.org.pl.  

Zapisy przyjmujemy do dnia: 30.09.2022r. Liczba miejsc jest ograniczona! 
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