ZAPROSZENIE
PWN zaprasza nauczycieli języka niemieckiego
w szkołach ponadgimnazjalnych na konferencję metodyczną

w Katowicach, 16 marca 2019 roku
Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji, ul. Bankowa 11b,
w godzinach 11.00–13.30.

Zasięgnij języka w PWN
– konferencja metodyczna dla nauczycieli języka niemieckiego

Program:
11:00–12:15 Transfer Deutsch – czyli co wiemy o roli transferu językowego
we wzmacnianiu efektów nauki języka niemieckiego w szczególności
na poziomie szkoły ponadpodstawowej
Uczestnicy dowiedzą się, jak:
• można wykorzystać transfer językowy z języka ojczystego (L1) i języka angielskiego jako pierwszego języka
Obcego (L2) w nauczaniu języka niemieckiego (L3),
• położyć nacisk na szybkie opanowanie przez uczniów komunikacji w języku niemieckim,
• rozwijać umiejętność mediacji językowej,
• pracować w grupach początkujących oraz kontynuujących naukę języka niemieckiego na bazie 7 i 8 klasy
szkoły podstawowej (podstawy III.2.0 i III.2).

12:15–12:30 Przerwa kawowa
12:30–13:30 YouTube im DaF-Unterricht. Sprache und Ton im multimedialen
Transfer – Tipps und Tricks
Der Workshop bezieht sich auf die Frage, wie authentische audiovisuelle Materialien im DaF-Unterricht
einzusetzen sind und dies unter besonderer Berücksichtigung der YouTube-Plattform.
Praktische Tipps werden dann auf folgende Fragestellungen eingehen:
• Wie arbeitet man mit audiovisuellen Materialien im schulischen Deutschunterricht, und zwar was kann
man didaktisch in Hinblick auf das jeweilige Sprachlernniveau der Schüler von YouTube adaptieren und wie
oder inwiefern?
• Wie lassen sich einzelne YouTube-Clips und Filme mit dem jeweiligen Themenbereich des im
DaF-Unterricht eingesetzten Lehrwerks kombinieren?
• Welche Tricks sind oder wären zu nutzen, um den Sprachunterricht für DaF-Lerner interessant zu gestalten
und sie zu ihrer eigenen Kreativität zu motivieren?

Prelegent
dr Sebastian Mrożek – germanista, lektor, trener języka niemieckiego, edukator i
ekspert PWN. Jako lektor języka niemieckiego jest zwolennikiem podejścia
aktywizującego kursantów do ich własnej pracy nad językiem. Stale poszukuje
nowych inspiracji glottodydaktycznych. Członek polskiego Towarzystwa
Neofilologicznego (PTN).

Prosimy o potwierdzenie obecności (rejestrację) do 15.03.2019 r.:
na stronie: wszpwn.pl/konferencje

e-mailem: bok@wszpwn.com.pl

Podczas rejestracji prosimy podać:
datę i miejsce konferencji, nauczany
przedmiot, imię i nazwisko, telefon kontaktowy,
e-mail , nazwę i adres szkoły.

W trakcie konferencji uczestnicy
otrzymają materiały konferencyjne
oraz certyfikat uczestnictwa.

Uprzejmie informujemy,
że liczba miejsc jest ograniczona.
Decyduje kolejność zapisów na każdą sesję.

PWN Wydawnictwo Szkolne
www.wszpwn.pl

telefonicznie: 22 69 54 800

