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3η ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ
του Σμήματοσ Γερμανικήσ Γλώςςασ και Φιλολογίασ Α.Π.Θ.
φζτοσ ςε ςυνεργαςία με το Goethe-Institut Θεςςαλονίκησ,
με θζμα:
«Δρώντασ ςτην ξζνη γλώςςα»
με προςκεκλημζνουσ ομιλητζσ
τον επίτιμο διδάκτορα του Σμήματοσ, Prof. Dr. Dr. h.c. Konrad Ehlich (Berlin),
και την Prof. Dr. Antonie Hornung (Modena/Italia)
άββατο, 6.6.2015, 10.00-16.00,
ςτο ΑΜΦ Ι του ΚΕ.Δ.Ε.Α., 3ησ επτεμβρίου, Πανεπιςτημιοφπολη

Πρόςκληςη για παρουςίαςη
Αγαπθτζσ και αγαπθτοί ςυνάδελφοι,
το Τμιμα Γερμανικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ του Αριςτοτζλειου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ,
φζτοσ ςε ςυνεργαςία με το Ινςτιτοφτο Γκαίτε Θεςςαλονίκθσ, διοργανϊνει για τρίτθ ςυνεχόμενθ
χρονιά τθ ςειρά Ημερίδων Διδακτικισ που εγκαινιάςτθκε με επιτυχία το 2013. Θζμα τθσ 3θσ
Ημερίδασ είναι: «Δρώντας στην ξένη γλώσσα». Η Ημερίδα κα πραγματοποιθκεί το Σάββατο,
6.6.2015, ϊρα 10.00-16.00, ςτο Αμφικζατρο Ι, ςτο ιςόγειο του ΚΕ.Δ.Ε.Α. (κόκκινο κτίριο, δίπλα ςτθ
Φοιτθτικι Λζςχθ), 3θσ Σεπτεμβρίου, Πανεπιςτθμιοφπολθ (βλ. https://plus.google.com/photos
/at/114158641047187447711 και http://www.del.auth.gr/lessons/ESPA/KEDEA_xarths.pdf).
Συνεχίηοντασ τθν προςπάκεια των προθγοφμενων δφο ετϊν να ενϊςουμε τθ κεωρία με τθν
πράξθ, ςασ προςκαλοφμε και φζτοσ να μοιραςτοφμε όλοι μαηί νζεσ ιδζεσ και καινοτόμεσ δράςεισ
που κα ζχουν ωσ ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ διδακτικισ πράξθσ.
Είναι ιδιαίτερθ χαρά για εμάσ να υποδεχτοφμε φζτοσ δφο διακεκριμζνουσ προςκεκλθμζνουσ
ομιλθτζσ: Τον κφριο Prof. Dr. Dr. h.c. Konrad Ehlich, επίτιμο διδάκτορα του Τμιματόσ μασ και
κακθγθτι του Πανεπιςτθμίου Freie Universität Berlin, που κα μασ μιλιςει για το κζμα
“Möglichkeiten und Grenzen des 'blended learning' in der Fremdsprachvermittlung” κακϊσ και τθν
κυρία Prof. Dr. Antonie Hornung, κακθγιτρια του Πανεπιςτθμίου τθσ Modena τθσ Ιταλίασ, θ
οποία κα κάνει μία ανακοίνωςθ με το κζμα “Förderung der Sprechkompetenz”.
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Ο προςανατολιςμόσ ςτθ δράςθ απαςχολεί ερευνθτικά εδϊ και χρόνια τισ επιςτιμεσ τθσ
Γλωςςολογίασ και τθσ Διδακτικισ, είναι από τα ηθτιματα που κυριαρχοφν ςτθ κεωρία και ςτθν
πράξθ τθσ ξενόγλωςςθσ εκπαίδευςθσ και αποτελεί ςε επίπεδο ευρωπαϊκισ εκπαιδευτικισ
πολιτικισ επίςθμο ςτόχο τθν τελευταία δεκαπενταετία, από τθ δθμοςίευςθ του Κοινοφ
Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Αναφοράσ για τισ Γλϊςςεσ. Επιπλζον, ςτθν κακθμερινότθτα τθσ τάξθσ οι
εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευόμενοι βιϊνουν το ρόλο και τθ ςθμαςία τθσ δράςθσ κακϊσ και τθ
ςυμβολι τθσ ςτθν αποτελεςματικι διδαςκαλία και τθν επιτυχι εκμάκθςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ.
Θζμα λοιπόν τθσ φετινισ Ημερίδασ είναι οι εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ που ζχουν ςχεδιαςτεί
ζτςι, ϊςτε οι εκπαιδευόμενοι να ζχουν τθ δυνατότθτα να δρουν χρθςιμοποιϊντασ τθν ξζνθ
γλϊςςα, είτε προφορικά είτε γραπτά είτε ςε ρόλο διαμεςολαβθτι.
Στο πλαίςιο αυτό ςασ προςκαλοφμε να παρουςιάςετε δραςτθριότθτεσ που ζχετε ςχεδιάςει και
εφαρμόςει μζςα ςτθν τάξθ, οι οποίεσ ςυνζβαλαν ςτο να επιτευχκεί θ βελτίωςθ τθσ ικανότθτασ
χριςθσ τθσ Γερμανικισ ωσ ξζνθσ γλϊςςασ από τουσ εκπαιδευόμενουσ.
Εάν επικυμείτε να ςυμμετάςχετε με κάποια παρουςίαςη, παρακαλείςτε να αποςτείλετε ςτο dafdidaktiktagung@del.auth.gr (τθλ. 2310 99 75 44) ζωσ τισ 27.4.2015 ςυμπλθρωμζνθ τθν αίτηση
συμμετοχής (βλ. και http://daf-praktikum.del.auth.gr/index.php/ekdhloseis/3h-hmeridadidaktikis-2015) που επιςυνάπτεται.
Στθν Ημερίδα κα δοκοφν βεβαιϊςεισ παρουςίαςθσ ι ςυμμετοχισ αντίςτοιχα. Για όςουσ/εσ κα
παρακολουθήςουν τθν Ημερίδα χωρίσ παρουςίαςη, κα υπάρξει εγκαίρωσ πλθροφόρθςθ ςχετικι
με το πρόγραμμα και τθν τελικι ϊρα λιξθσ, ανάλογα με τισ παρουςιάςεισ.

Η Οργανωτικι Επιτροπι
Ε. Καραγιαννίδου
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(επίκ. κακθγ.)
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(λζκτορασ)
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Αίτηςη ςυμμετοχήσ με παρουςίαςη
ςτην 3η ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ
του Σμήματοσ Γερμανικήσ Γλώςςασ και Φιλολογίασ του Α.Π.Θ.,
φζτοσ ςε ςυνεργαςία με το Goethe-Institut Θεςςαλονίκησ,
με θζμα: «Δρώντασ ςτην ξζνη γλώςςα»
το άββατο, 6.6.2015, ώρα 10.00-16.00, ΑΜΦ Ι του ΚΕ.Δ.Ε.Α.
Ονοματεπϊνυμο: ................................................................................................................................
E-Mail: ................................................................... Τθλ.: …………………………………………………………………
Επαγγελματικι δραςτθριότθτα: ……………………………………...................................................................
Παρακαλϊ να δεχκείτε τθ ςυμμετοχι μου ςτθν παραπάνω Ημερίδα με παρουςίαςθ 20 λεπτϊν:
Θζμα τθσ παρουςίαςθσ: .....................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Σφντομθ περίλθψθ τθσ παρουςίαςθσ (50-100 λζξεισ):

.....................................................................

..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Η γλϊςςα τθσ παρουςίαςθσ κα είναι θ
 Γερμανικι

 Ελλθνικι

Θα μου χρειαςτοφν τα παρακάτω εποπτικά μζςα:
 φορθτόσ θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ
 beamer για προβολι διαφανειϊν Power Point
 διαφανοςκόπιο
 CD-Player
 άλλο: ……………………………………………………………….
Ημερομθνία: ………………………………………..

