Forum animacji językowej "ZIG - ZAP"
Published on Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Ociążu (http://spociaz.noweskalmierzyce.pl)

Forum animacji językowej "ZIG - ZAP" [1]

Przedsięwzięcie nowatorskie, odważne i uwieńczone sukcesem,
czyli
pierwsze w Europie Polsko- Niemieckie Forum
Animacji Językowej „Zip-Zap"

W dniach od 9 do 12 grudnia 2009 roku w Międzynarodowym Domu Spotkań
Młodzieży Mikuszewo odbyło się spotkanie animatorów językowych z nauczycielami, dyrektorami domów kultury,
założycielami organizacji pozarządowych zajmującymi się organizowaniem spotkań młodzieży z Polski i Niemiec. Forum
zostało zorganizowane w kooperacji między MDSM Mikuszewo i stowarzyszeniem Turmvilla e.V., Bad Muskau. Program objął
23,5 godziny (a 60 min) zajęć. Naszą szkołę reprezentowała nauczycielka języka niemieckiego i współorganizatorka wielu
międzynarodowych wymian młodzieży Pani Renata Jakubczyk.
Forum służyło wymianie doświadczeń w stosowaniu animacji językowej oraz opracowaniu nowych propozycji metodycznych.
Istotnym elementem forum był jego roboczy charakter: praktyczny wymiar warsztatów i dyskusji, bazowanie na osobistym
doświadczeniu referentów i uczestników.Uczestniczka spotkania tak wspomina jego niepowtarzalny charakter :
„Skusił mnie oczywiście sam temat forum, gdyż naszą nadrzędną rolą jest zachęcanie młodzieży do komunikacji w języku
obcym, lecz szczerze mówiąc spodziewałam się raczej wielogodzinnych wykładów, odczytów. Na szczęście myliłam się i to
bardzo (co może częściowo widać na zdjęciach). Cztery dni aktywnej, prawie dziesięciogodzinnej współpracy nad pomocami
dydaktycznymi, kreatywnymi i nowatorskimi metodami wykorzystania animacji językowej na projektach, w grupach
narodowych czy zwykłych zajęciach szkolnych umocniły mnie w przekonaniu, że nauka może i powinna być jednak przyjemna.
Mam nadzieję, że wykorzystanie animacji językowej w mojej szkole pozytywnie wpłynie na motywację młodzieży do nauki
języków obcych i poznawania naszych sąsiadów zza Odry."
Forum jest programem specjalistycznym Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM), a wszyscy uczestnicy
zadeklarowali chęć ponownego spotkania- może już za rok?.

Page 1 of 2

Forum animacji językowej "ZIG - ZAP"
Published on Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Ociążu (http://spociaz.noweskalmierzyce.pl)

Source URL: http://spociaz.noweskalmierzyce.pl/pl/strona/forum-animacji-j%C4%99zykowej-zig-zap
Links:
[1] http://spociaz.noweskalmierzyce.pl/pl/strona/forum-animacji-j%C4%99zykowej-zig-zap

Page 2 of 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

