
Zapraszamy na kurs doskonal cy: Dialekt kurpiowski z
histori  i kultur  Kurpiów.

Szanowni Pa stwo,

Zwi zek Kurpiów w odpowiedzi na inicjatyw  Wójta Gminy Kadzid o Dariusza
ukaszewskiego, we wspó pracy z Mazowieckim Samorz dowym Centrum Doskonalenia

Nauczycieli Wydzia em w Ostro ce oraz w porozumieniu z Kuratorium O wiaty w
Warszawie Delegatur  w Ostro ce organizuje Kurs doskonal cy: Dialekt kurpiowski z
histori  i kultur  Kurpiów.

Przeznaczony jest on dla nauczycieli, którzy prowadzi  b dodatkowe zaj cia
edukacyjne z ww. przedmiotu. W kursie mog  wzi  udzia  w miar  wolnych
miejsc tak e inne osoby zainteresowane problematyk . Zaj cia b  odbywa  si  w
Kadzidle. Celem kursu jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zaj
dotycz cych dialektu kurpiowskiego z histori  i kultur  Kurpiów.

Kurs b dzie si  sk ada  z dwóch cz ci:

cz  I w liczbie 30 godz. – w dniach 25-29 sierpnia godz. 9.00-14.30;
cz  II w liczbie 48 godz. – jedna sobota w m-cu (od pa dziernika 2014 do
maja 2015, godz. 9.00-14.30).

Uczestnicy kursu otrzymaj  materia y pomocne w prowadzeniu zaj  oraz
stosowne certyfikaty ( wiadectwa). Kurs obejmie zagadnienia, przedstawione w
za czniku nr 1.

Koszt kursu – cz  I – 90z /os., cz  II – 130z /os.

Z rado ci  informujemy, e od 1 wrze nia br. Wójt Gminy Kadzid o Dariusz
ukaszewski wprowadza w podleg ych szko ach na terenie gminy Kadzid o takie

zaj cia w liczbie 2 godzin w tygodniu. Mamy nadziej , e w lad za tym, w
nied ugim czasie równie  inne samorz dy kurpiowskie wprowadz  zaj cia
dotycz ce dialektu kurpiowskiego z histori  i kultur  Kurpiów w podleg ych
szko ach. Zaj cia takie prowadzone s  regularnie np. na Kaszubach.

Ze wzgl du na wag  sprawy zwracamy si  do Pa stwa o oddelegowanie
nauczycieli na kurs z podleg ych szkó  i pokrycie kosztów ich uczestnictwa.

Z wyrazami szacunku

Miros aw Grzyb

Prezes Zwi zku Kurpiów


