TAAL
VERBINDT
LANDELIJKE
STUDIEDAG

LEVENDE Talen





Foto: Manon Bruininga

Foto: Heidi Wils

vrijdag 3 november

presentaties
workshops
uitgeversmarkt




2017

Wim Daniëls
Nathalie Baartman

UITREIKING




Europees Talenlabel
Taaldidactiekprijs
LEVENDE Talen

LEVENDE Talen

Op vrijdag 3 november 2017 kunt u deelnemen aan de
Landelijke Studiedag Levende Talen in het Beatrixgebouw in Utrecht. Het thema is

TAAL VERBINDT!

Taal maakt het mogelijk om onze gedachten en wensen over te brengen aan anderen,
om ervaringen uit wisselen en om van elkaar te leren. Om mee te kunnen doen in de
Nederlandse samenleving is het belangrijk om het Nederlands te kunnen spreken en
schrijven; de Nederlandse taal verbindt ons. Een vreemde taal leren is je verdiepen
in de cultuur van de ander; taal als een (ver)bindende factor tussen mensen met verschillende culturele achtergronden. Kennis van taal en cultuur maakt dat contacten,
ook politieke en zakelijke, gemakkelijker verlopen. Wanneer je leerlingen kennis laat
maken met zaken die in een andere cultuur net even anders zijn dan draag je bij aan
hun betere toerusting voor een samenleving die steeds complexer wordt. En is dat niet
wat we al onze leerlingen toewensen?
Er zijn workshops die zich richten op vaardigheden, op inhoudelijke verdieping en
op interculturele competenties die passen in onze cultureel diverse samenleving. Bij de
stands van uitgevers en educatieve organisaties kunt u zich op de hoogte stellen van de
nieuwste ontwikkelingen en leermiddelen op uw vakgebied.
Wim Daniëls opent de dag. Hij werkte enkele jaren als leraar Nederlands en Duits in
het voortgezet onderwijs voordat hij fulltime schrijver en taaladviseur werd. Cabaretière
Nathalie Baartman sluit ’s middags af met een toepasselijke conference.

Aanmelden
De doelgroep voor deze studiedag zijn docenten in het voortgezet, beroeps-, hoger, basisen volwassenenonderwijs en degenen die daarvoor studeren. Leden van Levende Talen
betalen voor deze dag € 110 en als u zich vóór 27 september aanmeldt, betaalt u € 95.
Niet-leden betalen € 185 en studenten € 55. Groepskorting van € 10 euro per persoon
vanaf 7 personen werkzaam op dezelfde school.
Het volledige programma en de mogelijkheid om u digitaal in te schrijven, vindt u op
de website van Levende Talen www.levendetalen.nl.

Speciale actie voor nieuwe leden
Deelname aan de studiedag én lidmaatschap van de vereniging – normaal € 85 per
jaar – tot eind 2018 voor € 185. Levende Talen biedt daarvoor korting bij congressen en
studiedagen, een vakbondslidmaatschap, Levende Talen Magazine (8vper jaar), Levende
Talen Tijdschrift (4vper jaar) en nieuwsbrieven van de verschillende talensecties.
www.levendetalen.nl | www.facebook.com/levende.talen | Twitter | LinkedIN

