Inschrijving

Borrel met
Talenland in
Groningen

talenland.nl/groningen2019
Deze studiemiddag is gratis, inschrijven is
wel verplicht!

Studiemiddag voor docenten
Frans, Spaans en Duits in het
Voortgezet Onderwijs

De inschrijving geef recht op:
Beoordelingsexemplaar, certificaat van
deelname, koffie/thee en borrel

Waar?
Rijksuniversiteit Groningen

Faculteit der Letteren - Begane grond
Lokaalnummers: 1315.0043, 1315.0048 en 1315.0049
Oude Kijk in ‘t Jatstraat 26
9712 EK Groningen

Wanneer?
Vrijdag 8 november 2019
Van 14:00 tot 17:30 uur

Workshops
voor docenten
in het voortgezet
onderwijs

Voor meer informatie,
mail naar:

info@talenland.nl

8 november 2019
Rijksuniversiteit
Groningen

Programma

Workshops

Vrijdag 8 november 2019

WORKSHOPS FRANS

WORKSHOPS DUITS

WORKSHOPS SPAANS

14:00 - 14:15

Entree

LOKAAL: 1315.0049

LOKAAL: 1315.0043

LOKAAL: 1315.0048

14:15 - 15:30

Workshop A
Nathalie Walstra
Creatief omgaan met eindopdrachten: Evalueren en werkvormen
Esther Bijmold
Lesgeven met de vernieuwende methode Duits Fantastisch! deel 2
Myriam Suarez
Ontdekken en uitwisselen van interactieve oefeningen

15.30 – 15.40

Pauze

15:40 - 16:55

Workshop B
Christine Vidon
Taakgericht werken in de praktijk!
Evelyn Kester
Taalspel en meer
Myriam Suarez
Gemotiveerde student. Gelukkige docent!

17.00 – 17.30

Certificaat en borrel

Rijksuniversiteit Groningen

Faculteit der Letteren - Begane grond
Lokaalnummers: 1315.0043, 1315.0048
en 1315.0049
Oude Kijk in ‘t Jatstraat 26
9712 EK Groningen

WORKSHOP A: 14.15 - 15.30
Nathalie Walstra

Esther Bijmold

Myriam Suarez

Alliance Française

De Eigen Weg Wijzer

Suarez-spaansetaal.com

Creatief omgaan met
eindopdrachten: Evalueren en
werkvormen

Lesgeven met de vernieuwende
methode Duits Fantastisch! deel 2

Ontdekken en uitwisselen van
interactieve oefeningen

Maak kennis met de vernieuwende
methode Duits voor het voortgezet
onderwijs: Fantastisch! deel 2 (ERK A2).
Deze methode onderscheidt zich door
activerend leren, de onderdompeling
in de taal, het communicatieve karakter
van de opdrachten en het aanbod
van projecten. Door de speelse
benadering en het inzetten van digitale
tools, speelt de methode in op de
belevingswereld van deze doelgroep.

Kennis overdragen en de leerlingen
motiveren en activeren tot het leren
van een taal blijft een vak apart!
De docent krijgt door de methode
Reporteros een palet aan motiverende,
interactieve en innovatieve activiteiten
aangereikt, die de leerling begeleidt
bij het vinden van zijn/haar eigen
manier om de taal eigen te maken.

Een actieve workshop waarin
a.d.h.v. de Franse methode À plus!
didactische tools en wijze van
evalueren worden aangeboden
waarmee u als docent de leerlingen
op een andere manier aan het werk
kan zetten en zo meer diversiteit
in werkvormen kunt aanbieden.

WORKSHOP B: 15.40 - 16.55
Christine Vidon

Evelyn Kester

Myriam Suarez

Rijksuniversiteit Groningen

Hogeschool Windesheim

Suarez-spaansetaal.com

Taakgericht werken in de praktijk!

Taalspel en meer

Welke problemen komen we tegen in
de alledaagse praktijk bij taakgericht
werken en hoe kunnen we deze
oplossen? Dit is één van de vragen waar
we samen bij zullen stilstaan tijdens
deze workshop. Neem alstublieft het
materiaal dat u met de leerlingen
gebruikt mee zodat we dit kunnen
gebruiken.

Tijdens deze workshop doet u inspiratie
op om leerlingen te motiveren,
activeren en gedifferentieerd onderwijs
aan te bieden. U maakt kennis met
een aantal praktische voorbeelden van
activerende didactiek in spelvorm, die u
makkelijk kunt inzetten in uw dagelijkse
lespraktijk.

Gemotiveerde student.
Gelukkige docent!
De uitvoering van een spelactiviteit in
de taalles is een waardevol instrument
dat actieve participatie aanmoedigt
en een grote bijdrage levert aan het
onderwijs in taalverwerving. Het
creëren van een veilige en vruchtbare
omgeving voor het uitvoeren hiervan is
daarbij erg belangrijk.

