Pokyny k organizaci semináře:
Účastnický poplatek: 100 €
Členové AEDE: 80 €
Účastníci z východní Evropy: 40 €
Přihlášení, případné dotazy: 5.10.11
Klaus Engel, ředitel Evangelische Realschule Ortenburg,
Frauenfeld 5 - 7, 94496 Ortenburg
Tel.: 08542/ 961 50
Fax: 08542/ 96 15 50
E-Mail: schulleitung@realschule-ortenburg.org

Jak se k nám dostanete:
1. Autem:
Sjet z dálnice A3 na výjezdu Garham ve směru Vilshofen. Za
mostem přes Dunaj vlevo dále na silnici B8, pak vpravo odbočit
do Vilshofenu.
Ve Vilshofenu za železničním podjezdem odbočit vlevo do
Ortenburgu. V Ortenburgu odbočit u továrny na nábytek KASON
(nadrozměrný stůl) vlevo, v Ortenburgu přes náměstí 100 m vlevo
výjezd ke škole.

2. Vlakem:
Vlakem do Vilshofenu nebo Pasova. Odsud Vás můžeme
vyzvednout (prosíme předem kontaktovat Evangelickou
školu).

13. mezinárodní seminář pořádaný ve
spolupráci

Přihlášení na seminář je závazné. V případě, že se proti
očekávání nebudete moci semináře zúčastnit, prosíme
Vás v každém případě o co možná nejrychlejší oznámení
této skutečnosti, abychom mohli Vaše místo na semináři
nabídnout jinému zájemci. Při absenci bez předchozího
oznámení nebo při odhlášení s velice krátkým předstihem
si vyhrazujeme účtovat poplatek za seminář a následně
vzniklé náklady spojené s rušením rezervovaného místa
pro ubytování.

s EVROPSKÝM SPOLKEM PRO
VZDĚLÁVÁNÍ A VĚDU – EBB/AEDE
Evropský seminář učitelů

Komplexní jazyková výuka
v Evropě

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle zásad
zákona o ochraně osobních dat. V případě, že
nesouhlasíte s uvedením Vašeho jména a adresy na
listině účastníků, informujte nás o tom prosím předem.
Náklady na dopravu nejsou hrazeny.
Za ubytování a stravování Vám nevznikají žádné
náklady, každý účastník si hradí pouze náklady za
konzumaci nápojů v hotelu.
Ubytování účastníků je převážně ve dvoulůžkových
pokojích. Příplatek za jednolůžkový pokoj (4 €) lze zaplatit
přímo na recepci hotelu.

Podněty a metodická cvičení k variabilní
výuce

28. - 30. říjen 2011
Seminář se uskuteční díky podpoře těchto
institucí a podnikatelů:

Ortenburg

Přenocování a snídaně v hotelu
Gasthof "Zum Koch"
Vorderhainberg
94496 Ortenburg
Tel. 0049 8542 16 70
www.zumkoch.de
E-Mail info@zumkoch.de
Místo konání semináře. Evangelická reálná škola
Evangelische Realschule Ortenburg
Frauenfeld 5-7
94496 Ortenburg

Evangelische Realschule Ortenburg
Frauenfeld 5-7
94496 Ortenburg
Tel.: 0049 8542 96150
Fax:
0049 8542 961550
E-Mail schulleitung@realschule-ortenburg.org
Evangelisch-Lutherische Kirche
in Bayern

Komplexní jazyková výuka v Evropě
Podněty a metodická cvičení k variabilní výuce
V mnohojazyčné Evropě musí být věnována zásadní pozornost
jazykové výuce. Vyučující i žáci si při výuce cizích jazyků často
stěžují na nadměrnou zátěž v písemném projevu.
Vzhledem k tomu, že jde při zahraničních kontaktech našich žáků
v první řadě o ústní komunikaci, soustředíme se v tomto semináři
především na příspěvky vedoucí k poznávání tzv. komunikativních
metod.
Pevně věříme, že účastníci semináře přiblíží ve svých příspěvcích
rovněž vlastní zkušenosti ze své praxe.
Velice nás proto těší, že jsme pro program semináře získali
odpovídající odborníky na tuto problematiku.
Letošní seminář Evropského svazu pro vzdělání a vědu (EBB –
AEDE) a Evangelické reálné školy Ortenburg je svou náplní opět
zaměřen především na kolegyně a kolegy, kteří již řadu let rozvíjejí
kontakty mezi evropskými školami či postupně plánují rozšířit tyto
školní aktivity za hranice své země.
Programová náplň semináře není v žádném případě zaměřena na
kolegyně a kolegy, kteří vyučují cizí jazyky. Jejím cílem je přispět
k dalšímu zintenzivnění setkávání evropských pedagogů, výměně a
sdílení svých zkušeností a příkladů dobré praxe.
Přijměte proto srdečně naše pozvání do Ortenburgu. Evangelická
reálná škola se svým internátem je již po mnoho let hostitelkou
seminářů pro pedagogy, které svým významem a rozsahem
překračují region Bavorska. Jako internátní škola v okrese Pasov
disponuje odpovídajícím zázemím pro pořádání podobných aktivit a
může se pochlubit svými četnými zahraničními kontakty – především
se školami ve střední a východní Evropě. Tuto evropskou spolupráci
stejně tak rozvíjí spolek EBB – AEDE.
Mezinárodní seminář pedagogů organizuje Evangelická reálná škola
Ortenburg již poněkolikáté v kooperaci s českou sekcí AEDE
(Evropská asociace pedagogů).
Těší nás, že Vás můžeme v Ortenburgu srdečně přivítat.
Klaus Engel
Ředitel
Evangelické reálné školy

Zdenek Kohout
Prezident české sekce
AEDE

Klaus Heinermann
Spolkový předseda
EBB – AEDE Německo

Pátek, 28. října 2011
Do 16 hodin

Příjezd a prezence účastníků
Platba poplatku za seminář
Ubytování

16.30 Uhr

Zahájení semináře v menze Evangelické
reálné školy Ortenburg
Klaus Engel, ředitel školy
Klaus Heinermann, Spolkový předseda EBB –
AEDE, Berlín
Zdeněk Kohout,
Prezident české sekce AEDE, České
Budějovice

18.00 Uhr
19.00 Uhr

14.00 Uhr

Vytváření výukového datového souboru,
vyhledávání informací a evaluace
(audacity)
Caro Roció Bernabé,
SDI – Vysoká škola pro užité jazyky,
Mnichov

15.30 Uhr

Přestávka na kávu

16:00 Uhr
bis
17:30

NN
Novinky na bavorském knižním trhu se
školskou problematikou

19:00 Uhr

Ortenburgský společenský večer
(kulturní program)

Večeře
Úvodní příspěvek:
Potřebujeme více než euro a fiskální unii
NN
Prof. Dr. Peter J. Weber, Mnichov

Neděle, 30. října 2011

Sobota, 29. října 2011
09.00 Uhr

3D e-learning jako fantastický prostředek
komunikace
Michaela Krausová, Č. Budějovice

10:30 Uhr

Přestávka na kávu

11.00 Uhr

Skype, Podcasting & Co. – Možnosti
komunikativní výuky cizích jazyků (Referát a
World Café)
Dr. Claudia Bade, Hamburg

12:30

Oběd

08:45 Uhr

Ranní duchovní rozjímání

09.00 Uhr

z praxe vyučujících
a) zkušenosti z vyučování
b) představení projektů
kromě jiného projekt: Občanská Evropa.
Společné základy evropského povědomí
a identity

10.30 Uhr

Přestávka na kávu

11.00 Uhr
bis
12.30 Uhr

Zhodnocení semináře a závěrečné slovo

13:00 Uhr

Oběd
Zakončení semináře a odjezd účastníků
Vedoucí semináře :

Klaus Engel
Zdeněk Kohout

