Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy na szkolenie w zakresie dydaktyki ze studentem zagranicznym w ramach
Projektu ZintegrUJ - Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Szkolenie skierowane jest do nauczycieli akademickich prowadzących oraz przygotowujących się do
prowadzenia zajęć w klasach międzykulturowych.
Termin szkolenia: 11-12.01.2019 r.
Celem szkolenia jest nabycie kompetencji międzykulturowych, umiejętności prowadzenia zajęć
w języku obcym oraz podnoszenie jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych dla studentów
międzynarodowych.
Szkolenie składa się z dwóch modułów:
MODUŁ 1: Rozwijanie kompetencji międzykulturowych, zapobiegania nieporozumieniom kulturowym,
analizy postaw i ich roli w funkcjonowaniu człowieka, analizy stereotypów, uprzedzeń
i dyskryminacji, zrozumienia psychologicznych konsekwencji uchodźctwa (6 godzin zajęć):
Część pierwsza: Nic nie jest oczywiste! O wpływie czynników kulturowo zależnych na poznanie
społeczne, sposoby przetwarzania informacji i proces uczenia się.
Biorąc udział w tej części:





poznasz normy, style uczenia się i sposoby przyswajania wiedzy uznawane w kulturze
Zachodu z perspektywy społeczeństw Azji Wschodniej,
dowiesz się w jakim stopniu kultura determinuje postrzeganie odmiennej i nieznanej
rzeczywistości,
odkryjesz, jak czynniki kulturowe wpływają na rozwój jednostki i społeczeństwa oraz na to jak
zdobywamy i przetwarzamy informacje,
dowiesz się, co to ślepota kulturowa i jak wyjść poza ramy etnocentryzmu.

Część druga: Kompetencje międzykulturowe w relacjach z Japonii.
Biorąc udział w tej części:








pogłębisz swoją wiedzę na temat kultury Japonii,
nauczysz się praktycznych sposobów usuwania barier w kontakcie z kulturą Japonii,
podniesiesz poziom uwrażliwienia na odmienność kulturową i gotowość jej akceptacji,
rozwiniesz umiejętności nawiązywania kontaktów w kontekście akademickim,
nauczysz się metod umożliwiających aktywną komunikację,
poznasz sposoby komunikacji werbalnej i niewerbalnej we współczesnym społeczeństwie
japońskim,
zapoznasz się z etykietą japońską.

MODUŁ 2: Dydaktyka w języku obcym (3 godziny zajęć):
Temat: Językowe obrazy świata - czy to co mówimy, jest rozumiane, tak jak myślimy
Biorąc udział w tej części:





nauczysz się metod przekazywania specjalistycznej wiedzy w języku obcym,
poznasz odpowiedź na pytanie w jakim stopniu język determinuje postrzeganie rzeczywistości,
zapoznasz się z najistotniejszymi założeniami dydaktyki języków obcych na uczelni wyższej,
pogłębisz swoją wiedzę jak zaplanować i przeprowadzić zajęcia w języku obcym.

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia.
REKRUTACJA:
Zapraszamy do rejestracji on-line http://www.zintegruj.uj.edu.pl/o-projekcie/zadania/6/ w terminie:
11.12.2018 r. - 03.01.2019 r.
ZAPRASZAMY!!!

