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4η ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ
του Σμήματοσ Γερμανικήσ Γλώςςασ και Φιλολογίασ Α.Π.Θ.,
με θζμα:

«Νεότερεσ προςεγγίςεισ ςτη Διδακτική των ξζνων γλωςςών»
Προςκεκλημζνεσ ομιλήτριεσ:
Univ.-Prof. Dr. Karen Schramm (Πανεπιςτήμιο Βιζννησ):
Extensives Lesen im DaF-Unterricht
Dr. Diana Feick (Πανεπιςτήμιο Βιζννησ):
Mehr als nur Apps? Mobiles Lernen im schulischen DaF-Unterricht

άββατο, 04.06.2016, 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
διοργανϊνει για τζταρτθ ςυνεχόμενθ χρονιά τθ ςειρά Ημερίδων Διδακτικισ που εγκαινιάςτθκε
με επιτυχία το 2013. Θζμα τθσ 4θσ Ημερίδασ είναι: «Νεότερεσ προςεγγίςεισ ςτη Διδακτική
των ξζνων γλωςςών»/„Neuere Ansätze in der Fremdsprachen-Didaktik“. Η Ημερίδα κα πραγματοποιθκεί το Σάββατο, 04.06.2016, 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://dafpraktikum.del.auth.gr/files/KEDEA-Anfahrt-Lageplan-Fotos_chartis-leoforeia-fotografies.pdf).
Είναι ιδιαίτερθ χαρά για εμάσ να υποδεχτοφμε και φζτοσ δφο διακεκριμζνεσ προςκεκλθμζνεσ
ομιλιτριεσ: Τθν κυρία Univ.-Prof. Dr. Karen Schramm, κακθγιτρια τθσ Γερμανικισ ωσ ξζνθσ γλϊςςασ ςτο Πανεπιςτιμιο τθσ Βιζννθσ, κακϊσ και τθν κυρία Mag. Dr. Diana Feick από τον Τομζα
Γερμανικισ ωσ ξζνθσ/δεφτερθσ γλϊςςασ του Ινςτιτοφτου Γερμανικισ Φιλολογίασ του Πανεπιςτθμίου τθσ Βιζννθσ.

ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ■ 541 24 ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ■ Σηλ. Κέντρο 2310 99 6000 ■
www. auth. gr

Συνεχίηοντασ τθν προςπάκεια των προθγοφμενων τριϊν ετϊν να ενϊςουμε τθ κεωρία με τθν
πράξθ, ςασ προςκαλοφμε και φζτοσ να μοιραςτοφμε όλοι και όλεσ μαηί νζεσ ιδζεσ και καινοτόμεσ
δράςεισ που κα ζχουν ωσ ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ διδακτικισ πράξθσ. Οι καινοτόμεσ δράςεισ, τισ
οποίεσ επικυμείτε ενδεχομζνωσ να παρουςιάςετε, παρακαλοφμε να εξεταςτοφν υπό το πρίςμα
των νεότερων επιςτθμονικϊν κεωριϊν ςτουσ τομείσ αυτονόμθςθ των μακθτϊν, CLIL
(ςυνδυαςμζνθ εκμάκθςθ επιςτθμονικοφ αντικειμζνου και ξζνθσ γλϊςςασ), διαμεςολάβθςθ,
διδακτικι τθσ πολυγλωςςίασ κ.ο.κ.
Εάν επικυμείτε να ςυμμετάςχετε με κάποια παρουςίαςη, παρακαλείςτε να αποςτείλετε
ςυμπλθρωμζνθ τθν αίτηση συμμετοχής που επιςυνάπτεται (βλ. και http://dafpraktikum.del.auth.gr/index.php/ekdhloseis/4h-hmerida-didaktikis-2016)
ζωσ τισ 04.05.2016
ςτο daf-didaktiktagung@del.auth.gr (τθλ. 2310 99 75 44).
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
Ευαγγελία Καραγιαννίδου (επίκ. κακθγ.)
Χάρισ-Όλγα Παπαδοποφλου (αναπλ. κακθγ.)
Renate Σιδθροποφλου-Lenger (επίκ. κακθγ.)
Διμθτρα Τςοκακτςίδου (λζκτορασ)

Προσ: daf-didaktiktagung@del.auth.gr

Αίτηςη ςυμμετοχήσ με παρουςίαςη
ςτην 4η ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ
του Σμήματοσ Γερμανικήσ Γλώςςασ και Φιλολογίασ του Α.Π.Θ.
με θζμα: «Νεότερεσ προςεγγίςεισ ςτη Διδακτική των ξζνων γλωςςών»
το άββατο, 04.06.2016, 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 (πρακτικό μζροσ και κεωρία, τθν οποία βαςίηεται):
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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: ………………………………………..

