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5η ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ
του Σμήματοσ Γερμανικήσ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ Α.Π.Θ.
ςε ςυνεργαςία με το Ινςτιτοφτο Goethe Θεςςαλονίκησ με θέμα:

Η ετερότητα στο μάθημα της ξένης γλώσσας/
Heterogenität im Fremdsprachenunterricht
Προςκεκλημένοι ομιλητέσ
em. Univ.-Prof. Dr. Hans-Jürgen Krumm (Πανεπιςτήμιο Βιέννησ):
Sprachliche Heterogenität im Deutschunterricht – Problem oder Chance?
Prof. Dr. Nicola Würffel (Herder-Institut, Πανεπιςτήμιο Λειψίασ):
Aufgabenorientiertes Lernen (und Lehren) im Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht mit
heterogenen Gruppen
άββατο, 10.06.2017, ϊρα 10.00-16.00,
ςτην Αίθουςα Σελετϊν του Παλαιοφ Κτιρίου τησ Φιλοςοφικήσ χολήσ του Α.Π.Θ.

Πρόςκληςη για παρουςίαςη
Αγαπθτζσ και αγαπθτοί ςυνάδελφοι,
το Τμιμα Γερμανικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ του Αριςτοτζλειου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ
διοργανϊνει για πζμπτθ ςυνεχόμενθ χρονιά τθ ςειρά Ημερίδων Διδακτικισ που εγκαινιάςτθκε
με επιτυχία το 2013. Θζμα τθσ 5θσ Ημερίδασ είναι: «Η ετερότθτα ςτο μάκθμα τθσ ξζνθσ
γλϊςςασ»/„Heterogenität im Fremdsprachenunterricht“. Η Ημερίδα κα πραγματοποιθκεί το
Σάββατο, 10.06.2017, ϊρα 10.00-16.00, ςτθν Αίκουςα Τελετϊν του Παλαιοφ Κτιρίου τθσ
Φιλοςοφικισ Σχολισ του Αριςτοτζλειου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ.
Είναι ιδιαίτερθ χαρά για εμάσ να υποδεχτοφμε και φζτοσ δφο διακεκριμζνουσ προςκεκλθμζνουσ
ομιλθτζσ: τον em. Univ.-Prof. Mag. Dr. Hans-Jürgen Krumm (Πανεπιςτιμιο Βιζννθσ), και τθν Prof.
Dr. Nicola Würffel (Herder-Institut, Πανεπιςτιμιο Λειψίασ).
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Συνεχίηοντασ τθν προςπάκεια των προθγοφμενων τεςςάρων ετϊν να ενϊςουμε τθ κεωρία με τθν
πράξθ, ςασ προςκαλοφμε και φζτοσ να αναλφςουμε και να μοιραςτοφμε ιδζεσ και πρακτικζσ που
αφοροφν ςτθν ετερότθτα ςτο μάκθμα τθσ ξζνθσ γλϊςςασ. Η ετερότθτα, ζνα κυρίαρχο φαινόμενο
με ποικίλεσ πτυχζσ και εκφάνςεισ ςτο μάκθμα τθσ ξζνθσ γλϊςςασ, αναδεικνφεται ςε ζνα ολοζνα
και πιο κρίςιμο ηιτθμα που καλοφμαςτε να διαχειριςτοφμε με επιτυχία όλοι και όλεσ μασ και το
οποίο, είτε αφορά ςε μακθςιακι, ςε πολιτιςμικι, ςε γλωςςικι ι ςε εκπαιδευτικι διαφορετικότθτα, είναι ικανό να οδθγιςει ςτθν επιτυχία ι τθν αποτυχία τθσ μάκθςθσ και τθσ
διδαςκαλίασ. Ζτςι, οι προκλιςεισ αλλά ταυτόχρονα και οι δυνατότθτεσ που προκφπτουν είναι
μεγάλθσ ςθμαςίασ, οι δε τρόποι αντιμετϊπιςισ τουσ είναι πολυάρικμοι και παρουςιάηουν
ιδιαίτερο επιςτθμονικό ενδιαφζρον, γι’ αυτό και κα αποτελζςουν φζτοσ το κζμα τθσ 5θσ Ημερίδασ
Διδακτικισ του Τμιματοσ Γερμανικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ.
Εάν επικυμείτε να ςυμμετάςχετε με κάποια παρουςίαςθ, παρακαλείςτε να αποςτείλετε
ςυμπλθρωμζνθ τθν αίτηση συμμετοχής που επιςυνάπτεται (βλ. και http://dafpraktikum.del.auth.gr/index.php/ekdhloseis/5h-hmerida-didaktikis-2017)
έωσ τισ 30.04.2017
ςτο daf-didaktiktagung@del.auth.gr (τθλ. 2310 99 75 44).
Στθν Ημερίδα κα δοκοφν βεβαιϊςεισ παρουςίαςθσ ι ςυμμετοχισ αντίςτοιχα. Για όςουσ/εσ κα
παρακολουκιςουν τθν Ημερίδα χωρίσ παρουςίαςθ, κα υπάρξει εγκαίρωσ πλθροφόρθςθ ςχετικά
με το πρόγραμμα και τθν τελικι ϊρα λιξθσ.

Η Οργανωτικι Επιτροπι
Ευαγγελία Καραγιαννίδου (επίκ. κακθγ.)
Χάρισ-Όλγα Παπαδοποφλου (αναπλ. κακθγ.)
Renate M. Σιδθροποφλου (επίκ. κακθγ.)
Διμθτρα Τςοκακτςίδου (λζκτορασ)
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Προσ: daf-didaktiktagung@del.auth.gr

Αίτηςη ςυμμετοχήσ με παρουςίαςη
ςτην 5η ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ
του Σμήματοσ Γερμανικήσ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ του Α.Π.Θ.
με θέμα: «Η ετερότητα ςτο μάθημα τησ ξένησ γλϊςςασ»/„Heterogenität im
Fremdsprachenunterricht“, το άββατο, 10.06.2017, ϊρα 10.00-16.00, Αίθουςα Σελετϊν
Παλαιοφ Κτιρίου Φιλοςοφικήσ χολήσ, Α.Π.Θ.
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, ςτθν οποία βαςίηεται):
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Η γλϊςςα τθσ παρουςίαςθσ κα είναι θ Γερμανικι.
Θα μου χρειαςτοφν τα παρακάτω εποπτικά μζςα:
 φορθτόσ θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ
 beamer για προβολι διαφανειϊν Power Point
 διαφανοςκόπιο
 CD-Player
 άλλο: ……………………………………………………………….
Ημερομθνία: ………………………………………..
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