SJOV MED SPROG - PÅ TYSK
KURSUS I AARHUS OG I KØBENHAVN I EFTERÅRET 2019

Ønsker du at tale mere tysk, når du underviser? Og føler du, at dit tysk er blevet lidt rustent?
Synes dine elever nogle gange, at tysk er for svært for dem, og vil de hellere tale dansk i timerne?
Så kom på kursus, hvor du både får trænet dit eget tysk og får en lang række konkrete øvelser, du med det
samme kan bruge til at få mere tysk ind i din egen undervisning.
På kurset arbejder vi blandt andet med:
• hvordan vi som lærere kan bruge mere tysk i vores undervisning
• hvordan vi kan hjælpe eleverne, så de taler mere tysk i klassen
• hvordan du kan forklare grammatik på tysk – så det også er sjovt for eleverne

Sproglærerforeningen
samarbejder med
le:v:el

Du får:
• forslag til sjove samtaleøvelser for eleverne
• øvelser, du kan bruge til at forny din undervisning i grammatik
• afprøvet mange forskellige typer af spil, du kan bruge til at træne samtale, ordforråd og grammatik
• en lang række gode og brugbare ord og vendinger til klasseledelse på tysk
• boostet dit eget tysk

Kurset foregår på tysk, og al materiale er også på tysk. Så kan du bruge det i din undervisning allerede dagen
efter kurset.

Det praktiske

Kursusdatoer: 20. september i Aarhus (FOF Aarhus, Søndergade 74, 8000 Aarhus C),
25. oktober eller 15. november i København (Borgergade 12, 1. sal, København C)
Tidspunkt: Kl. 9.00 - 16.00
Pris: kr. 1.950,- inkl. undervisningsmateriale og forplejning Medlemsrabat: kr. 300,Målgruppe: Tyskundervisere i grundskolen, på højskoler eller på andre institutioner
Tilmelding: Læs mere og tilmeld dig på studieskolen.dk/level eller skriv til level@studieskolen.dk
Din underviser: cand.mag. Maike Hiltmann. Maike kommer fra Frankfurt, hvor hun har studeret sprog. Hun har diplom
som ’Underviser i tysk som fremmedsprog’.
Maike underviser i tysk på Studieskolen, og om sommeren underviser hun på Goethe-Instituttet i Tyskland.

