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Lindau - Methodik für Lehrer für Deutsch als
Fremdsprache [DIA-T]

Lokalizacja
Lindau to ciekawe miasto, którego średniowieczne centrum zlokalizowane jest na wyspie na jeziorze
Bodeńskim. Miasto, przez swoje położenie, jest ważnym centrum wymiany handlowej - do granicy z Austrią
jest zaledwie 8 kilometrów, a do Szwajcarii - 25 km. Popularność Lindau leży jednak w turystyce oraz, w
szczególności, z powodu bycia miejscem wyboru laureatów Nobla. Miasto szczyci się także wysokim
standardem i jakością życia swoich mieszkańców oraz najniższym odsetkiem bezrobocia w całych
Niemczech!
Nasza szkoła została założona w 1991 roku. Usytuowana jest w historycznym budynku przy głównej stacji
oraz sławnej przystani Lindau. Wszystkie sale oraz taras na dachu oferują przepiękny widok na jezioro oraz
Alpy. Średniowieczne centrum Lindau znajduje się w odległości kilku kroków od szkoły. Placówka
przystosowana jest do wymagań szkolnych, a wystrój i wyposażenie pomagają kreować atmosferę do nauki.
Do dyspozycji uczestników naszych kursów, oprócz sal lekcyjnych, są m.in: komputery studenckie; wyspy
nauki - 4 miejsca, gdzie studenci samodzielnie mogą ćwiczyć pisanie, mówienie, słuchanie i czytanie;
recepcja; sala studencka; kafeteria.
Program szkolenia
!!! UWAGA !!! - Cena samego kursu znacznie przewyższa pulę grantu na kurs, dlatego aby zmieścić się całej
puli dofinansowania (kurs + wsparcie indywidualne), zalecamy wzięcie pakietu (kurs + zakwaterowanie) ze
szkoły.
GENERELLE INFORMATION:
Der Kurs richtet sich an Nicht-Muttersprachige Lehrer für Deutsch als Fremdsprache mit Schülern im Alter
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von 10 Jahren und älter. Der Kurs ist ebenfalls geeignet für CLIL Lehrer, Business Deutsch und Deutsch für
spezielle Anlässe. Grundschullehrer können diesen Kurs mit Referenz zu älteren Grundschülern, welche für
die weiterführenden Schulen vorbereitet werden, besuchen.
EINSTIEGSNIVEAU (Deutsch): Minimum Niveau CEF B2
Tägliche Unterrichtseinheiten:
Methodik und Unterrichtsstrategien
1) Vormittags: Montag bis Freitag 9:00 -12:30 Uhr
2) Nachmittags: Dienstag und Mittwoch 13:30 -15:25 Uhr
Gesamte Unterrichtsstunden: 2 Wochen: 37.5 Stunden
ZIELE:
Dieser praktische Kurs entwickelt die persönlichen Sprachfähigkeiten und präsentiert verschiedene
Technik-und Methodikansätzefür das Unterrichten von Deutsch als Fremdsprache. Der Unterricht findet in
einer Gruppe von Fachkollegen statt und soll einen Einblick in die aktuelle Methodik und Technik des
Sprachunterrichts sowie in Veränderungen und Trends in der Sprache selbst geben.
BEISPIELPROGRAMM:
1) Montag
- Rollenspieleund Theater
- Übungen und Tests
2) Dienstag
- Computer Resources -Das Internet als Informationnutzen
- Freier Nachmittag zum selber lernen
3) Mittwoch
- Aussprache und Intonation lehren
- Dialoge im Unterricht verwenden
4) Donnerstag
- Moderne Sprache & Slang-Der Einfluss von ModernerTechnologie
- Freier Nachmittag zum selber lernen
5) Freitag
- Das Schulsystemin Deutschland
- Freier Nachmittag zum selber lernen
ERGEBNISSE:
- Strategien, Fähigkeiten, Aktivitäten und Sprache, die notwendig sind, um GFL zu unterrichten und die
Herausforderungen der Bildung im Europa des 21. Jahrhunderts zu meistern.
- Einblicke in die aktuelle Praxis und Entwicklungen im Unterricht von Deutsch als Fremdsprache sowie in
den aktuellen Stand der Sprache.
- Verschiedene methodische Ansätze zur Verbesserung der Unterrichtspraxis.
- Wie man aus dem Ausland auf Änderungen und Entwicklungen in der GFL sowie auf nützliche Websites
zugreifen kann.
- Verbesserung des Vertrauens in den Unterricht.
- Verwendung des Unterrichtsvokabulars.
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- Erhöhung der persönlichen Sprachkompetenz.
Freizeit-und Kulturprogramm (2 Wochen): 1 Wochenendausflugpro Buchung, Schulsport, Schulkinound
Stadtbuskarte
Długość i termin szkolenia
Szkolenie trwa 2 tygodnie i obejmuje 25×45 min. zajęć tygodniowo. Daty rozpoczecia: 2023-02-13,
2023-04-17, 2023-08-21, 2023-11-20.
Dostępne opcje
Poniżej przedstawiamy orientacyjne koszty pakietów kurs+zakwaterowanie, przeliczone na walutę rozliczeń
grantu tj. EUR. Propozycje te uwzględniają dozwolone przesunięcia środków między poszczególnymi
kategoriami wydatków, tak aby całość kosztów była pokryta z grantu. W kolumnie kieszonkowe podana jest
szacunkowa kwota, jaka pozostanie na dodatkowe wyżywienie, dojazdy komunikacją miejską itp w
zależności od wybranej opcji zakwaterowania. Wydatki z kieszonkowego nie wymagają dokumentowania
rachunkami.
2 tyg.

kieszonkowe

kurs (25×45 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1753 EUR

503 EUR

kurs (25×45 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

1593 EUR

663 EUR

kurs (25×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1945 EUR

311 EUR

kurs (25×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1845 EUR

411 EUR

kurs (25×45 min./tydz.)+studio (kawalerka), pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1835 EUR

421 EUR

kurs (25×45 min./tydz.)+studio (kawalerka), pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

1675 EUR

581 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (25×45 min./tydz.) w cenie 1345 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 911 EUR.

Cennik
Poniżej podane są ceny kursu i opcji zakwaterowania w oryginalnej walucie kursu, które obowiązują w
rozliczeniach z SJO GLOSSA.
2 tyg.
kurs (25×45 min./tydz.)

1345 EUR

kurs (25×45 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1753 EUR

kurs (25×45 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

1593 EUR

kurs (25×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1945 EUR

kurs (25×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1845 EUR

kurs (25×45 min./tydz.) + studio (kawalerka), pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1835 EUR

kurs (25×45 min./tydz.) + studio (kawalerka), pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

1675 EUR

Uwaga:
1. Grant Erasmus+ obejmuje także kwotę 350 EUR na każdego uczestnika projektu. Wg informacji
uzyskanych z Agencji Narodowej istnieje możliwość przesunięcia tych pieniędzy na dopłatę do kosztów
kursu - w przypadku wyboru droższego kursu.
2. Szczegółowe informacje na temat kwot przyznawanych grantów można znaleźć tutaj.
3. Obowiązują dopłaty sezonowe w okresie:
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25-06-2023--19-08-2023: 35.00 EUR/tydz. (25, kurs+mieszkanie dzielone 1 osob. BO)
25-06-2023--19-08-2023: 25.00 EUR/tydz. (25, kurs+mieszkanie dzielone 2 osob. BO)
25-06-2023--19-08-2023: 25.00 EUR/tydz. (25, kurs+rodzina 1 osob. HB)
25-06-2023--19-08-2023: 15.00 EUR/tydz. (25, kurs+rodzina 2 osob. HB)
25-06-2023--19-08-2023: 15.00 EUR/tydz. (25, kurs+studio (kawalerka) 1 osob. BO)
25-06-2023--19-08-2023: 35.00 EUR/tydz. (25, kurs+studio (kawalerka) 2 osob. BO)
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