Гості з Німеччини завітали до Мелітополю
4-6 квітня в нашому
університеті перебували
викладачі з Німеччини.
Марта Вільденауер та Кар
лотта Мюллер протягом
шести тижнів проходять
стажування в Одесі й
Тернополі та викладають
німецьку мову українським
студентам, які братимуть
участь у закордонних прак
тиках. ініційованих APOLLO
(Асоціацією зі співпраці
в області сільського госпо
дарства. екології і розвитку
села у Східній Європі.
Німеччина).
У Мелітополі Мирта і
Карлотта провели три дні.
Поїш зустрілися з учасни
ками програми APOLLO,
поспілкувалися з ними не
тільки офіційно, але и у
неформальній
атмосфері.
Німкені високо о ц і н и л и рі

вень володіння німецькою
мовою учасників програми
APOLLO а ТДАТУ і побажа
ли їм успіхів.
Значну цікавість до іно
земних гостей проявили й
англомовні студенти ТДА
ТУ. тому викладачі кафедри
іноземних мов влаштува
ли для них «круглий стіл»
з К. Мюлаер та М. Вільденауер, які вільно володі
ють і англійською. Наших
магістрантів цікавила снс-
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тема вищої освіти в Німеч
чині, організація навчаль
ного процес)', обов'язкові та
вибіркові предмети, що ви
вчаються у середній та ви
щій школі, типовий день
студента німецького вишу.
Окремо обговорювали орга
нізацію стажувань німець
ких студентів в інших кра
їнах, вимога до учасників
міжнародних програм, осо
бливості працевлаштуван
ня та багато шшнх питань.

Іноземні гості розпиту
вали про ситуацію в Укра
їні, висловлювали свою со
лідарність з нашим народом
у прагненні зберегти тери
торіальну цілісність та не
залежність.
розповідали,
як евроінтеграцішгі проце
си сприятимуть розширен
ню можливостей для укра
їнської молоді.
Наприкінці зустрічі ма
гістранти подякували орга
нізаторам «круглого столу»
і зазначили, що міжкультурне спілкування іно
земними мовами с не тіль
ки чудовою практикою, а
й важливим досвідом, що
сприятиме кращому розу
мінню між представниками
різних країн.
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