
	

Fremdsprachlehrer/in	für	Polnisch	gesucht!	
Festanstellung	für	Klassenstufe	1-12ab	dem	Schuljahr	2020/21	

Poszukiwany/a	nauczyciel/ka	języka	Polskiego!	
Stałe	zatrudnienie	dla	klas	1-12	od	roku	szkolnego	2020/21	

	
Als	 Waldorfschule	 im	 deutsch-polnischen	 Grenzgebiet	 unterrichten	 wir	 ab	 der	 ersten	 Klasse	
Polnisch	 als	 Fremdsprache.	 Es	 ist	 uns	 ein	 Anliegen,	 die	 Beziehungen	 zwischen	 Deutschen	 und	
Polen	 zu	 verbessern.	 Erste	 Kontakte	 zu	 polnischen	 Schulen	 sind	 geknüpft,	 der	 Austausch	 soll	
intensiviert	 werden.	 Jako	 szkoła	 waldorfska	 w	 niemiecko-polskiej	 strefie	 granicznej	 uczymy	
polskiego	od	pierwszej	 klasy	 jako	 język	obcy.	Naszym	 celem	 jest	 polepszenie	 stosunków	między	
Polską	a	Niemcami.	Nawiązaliśmy	już	pierwsze	kontakty	do	polskich	szkół,	chcemy	rozbudować	tę	
wymianę.		
	

Unsere	erfahrene	Fremdsprachlehrerin,	die	den	Polnischunterricht	 in	der	Unter-	und	Mittelstufe	
über	 die	 letzten	 acht	 Jahre	 aufgebaut	 hat,	 steht	 kurz	 vor	 der	 Rente	 und	 möchte	 diesen	
Fachbereich	 gerne	 in	 gute	 Hände	 übergeben.	 Daher	 suchen	 wir	 eine	 Lehrerpersönlichkeit,	 die	
nicht	 nur	 fließend	Polnisch	 spricht,	 sondern	 auch	 künstlerische	und	musische	 Fähigkeiten	 sowie	
Interesse	 für	 die	 besondere	 Fremdsprachendidaktik	 der	 Waldorfpädagogik	 mitbringt.	 Nasza	
doświadczona	 nauczycielka	 języków	 obcych,	 która	 założyła	 i	 rozwijała	 naukę	 języka	 polskiego	w	
naszej	szkole	podstawowej	i	średniej	przez	ostatnie	osiem	lat,	jest	tuż	przed	emeryturą	i	chciałaby	
przekazać	 tę	 dziedzinę	 w	 dobre	 ręce.	 Dlatego	 szukamy	 nauczyciela/ki,	 który/a	 nie	 tylko	 mówi	
płynnie	po	polsku,	lecz	posiada	także	artystyczne	i	muzykalne	zdolności,	jak	również		interesuje	się	
dydaktyką	języków	obcych	pedagogiki	waldorfskiej.		
	

Zur	 Schule:	 Gegründet	 2011	 mit	 17	 Kindern	 in	 vier	 Klassenstufen,	 ist	 die	 Freie	 Waldorfschule	
Görlitz	 inzwischen	 zu	 einer	 voll	 ausgebauten	 Waldorfschule	 herangewachsen:	 über	 150	
Schülerinnen	 und	 Schüler	 besuchen	 derzeit	 die	 Klassen	 1	 bis	 12,	 teilweise	 in	
jahrgangsübergreifenden	 Doppelklassen.	 Im	 Sommer	 wird	 ein	 neues	 Gebäude	 im	 ehemaligen	
Güterbahnhof	 bezogen.	 Mehr	 Informationen	 zur	 Schule	 sind	 in	 folgendem	 Artikel	 zu	 finden:	
https://info3-verlag.de/november-2019/waldorfschule-im-gueterbahnhof/		



	

	
	
O	 szkole:	Założona	 w	 2011	 z	 łącznie	 17	 dziećmi	 w	 czterech	 klasach,	 szkoła	 waldorfska	 Görlitz	
rozwinęła	 się	w	międzyczasie	do	w	pełni	 rozbudowanej	 szkoły	Waldorfskiej:	 aktualnie	uczęszcza	
ponad	150	uczniów	i	uczennic	do	klas	od	1	do	12,	częściowo	w		klasach	łączonych	wiekowo.	W	lato	
przeprowadzimy	się	do	nowego	budynku	po	byłym	dworcu	towarowym.	Więcej	informacji	o	szkole	
można	znaleźć	w	następującym	artykule:		
https://info3-verlag.de/november-2019/waldorfschule-im-gueterbahnhof/	
	
Auf	Sie	wartet	/	Czeka	na	Pana/Panią:		
	 -	gute	Einarbeitung	und	Mentorierung	durch	ausgebildete	Mentoren		
	 -	dobre	przyuczenie		i	mentoring	przez	wykształconych	mentorów		 	
	 -	viel	Gestaltungsspielraum	und	Raum	für	Eigeninitiative		
	 -	duża	swoboda	kształtowania		i	wolność	do	własnej	inicjatywy		
	 -	heterogene,	inklusiv	geführte	Klassen,	Unterstützung	unserer	Heilpädagogen		
	 -	niejednorodne,	integracyjne		klasy,	wsparcie	przez	naszych	pedagogów	leczniczych	
		
Görlitz/Zgorzelec	bietet	/	Görlitz/Zgorzelec	oferuje:		
	 -	eine	märchenhafte	Altstadt,	die	nicht	nur	Hollywood-Regisseure	inspiriert	 	
	 -	bajkowe	stare	miasto,		które	inspiruje	nie	tylko	hollywoodzkich	reżyserów	 	
	 -	eine	große	Auswahl	bezahlbarer	Wohnungen	duży	wybór	niedrogich		mieszkań		
	 -	eine	lebendige,	wachsende	Alternativkultur,	Bioläden,	SoLaWi-Projekte	
	 -	żywa,	rozwijająca		się	alternatywna	kulture,	sklepy	organiczne,	projekty	SoLaWi		 	
	 			(rolnictwo	solidarnościowe)	
	 -	kulturelle	Vielfalt,	eigenes	Theater,	Festivals,	usw.		
	 -	różnorodność	kulturowa,		własny	teatr,	festiwale	itp.		
	 -	wunderschöne	Landschaft,	Nähe	zu	Breslau,	Prag,	Dresden...		
	 -	piękny	krajobraz,		bliskosc	Wrocławia,	Pragi,	Drezna	...	
	
	
	 	 	 	 	 	 	 Ansprechpartner	/	Osoba	kontaktowa:	
	 	 	 	 	 	 	 Ulrike	Bäumer			
	 	 	 	 	 	 	 baeumer@waldorfschule-goerlitz.de	
	 	 	 	 	 	 	 www.waldorfschule-goerlitz.de	
	
	


