Celem studiów Język niemiecki-warsztat nauczyciela jest zapoznanie z metodami nowoczesnego nauczania języków obcych w praktyce, z nowymi podręcznikami
i materiałami dydaktycznymi, aplikacjami i innymi narzędziami technologii informacyjnej przydatnymi do nauczania zdalnego oraz usprawnienie kompetencji
językowej.
Studia podyplomowe dla Ciebie

Ramowy program zajęć

Studia te stanowią idealną propozycję dla nauczycieli języka niemieckiego,
zarówno rozpoczynających karierę w placówka oświaty, jak i doświadczonych
dydaktyków, którzy chcieliby odświeżyć wiedzę metodyczną z perspektywy
nauczania, usprawnić umiejętności językowe, wejść w rolę nauczającego i
uczącego się równocześnie.

1

Nowoczesne strategie nauczania-przegląd

2

Aplikacje mobilne w nauczaniu języków obcych

3

Kształcenie zdalne – modele lekcji

Studia praktyczne

4

Kształcenie stacjonarne-modele lekcji

5

Nauczyciel jako trener i moderator

6

Komunikacja w języku

7

Gramatyka praktyczna

8

Fonetyka praktyczna

Profesjonalny nauczyciel języka obcego powinien nie tylko stale pracować
nad swoją kompetencją językową, ale również doskonalić swój warsztat
metodyczny, wprowadzać na lekcjach aktualne materiały z obszaru wiedzy
o krajach jak i nowatorskie elementy dyskusji.
W dobie cyfryzacji i kształcenia zdalnego nie można zapominać o korzystaniu
z aplikacji i innych narzędzi technologii informacyjnej.

LP

Moduły

PROJEKT ZALICZENIOWY

Rekrutacja
Organizacja zajęć

Krok 1. Rejestracja elektroniczna na www.wsjo.pl

Studia prowadzone są on-line w systemie zaocznym i trwają 2 semestry
obejmujące łącznie 180 godzin zajęć.

Krok 2. Dostarczenie dokumentów do Biura Rekrutacyjnego lub wysłanie
kopii dokumentów na adres info@wsjo.pl

Zajęcia prowadzone są w różnych formach: warsztat, panel dyskusyjny,
zajęcia interaktywne, prezentacja.

Krok 3. Podpisanie umowy o naukę.

Metody pracy obejmują niezbędny komponent pracy własnej słuchaczy,
którzy odnoszą optymalną korzyść z godzin kontaktowych pod warunkiem
systematycznego przygotowywania się do nich (samodzielne pogłębianie
wiedzy merytorycznej i językowej, samodzielna eksploracja i analiza
różnorodnych zagadnień).
Dlatego część zajęć zaplanowano jako indywidualną pracę w czasie własnym
słuchaczy, którzy mogą dzięki temu samodzielnie zgłębiać poszczególne
zagadnienia i poświęcać im taką ilość czasu, jaką uznają za stosowną biorąc
pod uwagę posiadaną wiedzę i zainteresowania.

Koszt studiów wynosi 2800 zł płatne w dwóch ratach semestralnych,
z których każda wynosi 1400 zł.
Przy wpłacie jednorazowej za cały rok przyznawany jest dodatkowy rabat w takim przypadku koszt studiów wynosi 2600 zł.
Opłata wpisowego wynosi 0 zł.
Na wniosek studenta możliwe jest ustalenie innych strategii płatności
i podzielenie opłaty za studia na określoną indywidualnie liczbę rat.
By podzielić swoją płatność na więcej niż dwie raty, ależy skontaktować się
w tej sprawie z Biurem Rekrutacyjnym.

