Stadtspiele als interkulturelle Trainingsform im handlungsorientierten
Unterricht. Fortbildung für Polnischlehrer/innen
Gry miejskie jako forma treningu międzykulturowego w procesie uczenia się
/nauczania każdego języka obcego
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Das Stadtspiel ist eine Form des interkulturellen Trainings, die im Lern- bzw. Lehrprozess einer jeden
Fremdsprache sowie auch im bilingualen Unterricht eingesetzt werden kann. Es verbindet Kultur und
Landeskunde mit dem praktischen Fremdsprachenlernen. Ziel des Workshops ist es, die Teilnehmer zu
befähigen, selbst Stadtspiele zu entwerfen und durchzuführen.
Programm des Workshops:
1.Einführungsvortrag zur Vermittlung von Kultur und Landeskunde im Zusammenhang mit praktischem
Sprachenlernen
2.Analyse von Spielen - Voraussetzungen für gute Spiele
3.Selbständige Planung eines Stadtspiels (Gruppenarbeit im Workshop)
Seminarsprache ist Polnisch. Die Veranstaltung, die in Kooperation mit der Bundesvereinigung der
Polnischlehrkräfte durchgeführt wird, wird mit Mitteln der Stiftung für deutsch-polnische
Zusammenarbeit gefördert. Die Fortbildung ist von der Sächsischen Bildungsagentur anerkannt.
PL
Gry miejskie są formą treningu międzykulturowego, który może być realizowany w procesie uczenia
się/nauczania każdego języka obcego oraz w nauczaniu dwujęzycznym. Dzięki grze miejskiej możliwe
jest powiązanie kultury i realiów z praktyczną nauką języka obcego. Celem warsztatów jest
przygotowanie ich uczestników do samodzielnego skonstruowania i przeprowadzenia gry miejskiej.
Program warsztatów:
1.Wykład wprowadzający o powiązaniu kultury i realiów z praktyczną nauką języka obcego
2. Analiza gier i warunek dobrej gry
3. Samodzielne zaplanowanie gry miejskiej (praca w grupach warsztatowych).
Warsztaty prowadzone są w języku polskim. Organizowane są we współpracy z Federalnym Związkiem
Nauczycieli Języka Polskiego i są dofinansowane przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Szkolenie jest uznawane przez Sächsische Bildungsagentur (Saksoński Ośrodek Kształcenia), Zgłoszenia
przyjmujemy bezpośrednio w vhs Görlitz.

