WORD LID!

LEVENDE Talen

U profiteert van de gebruikelijke voordelen van het
lidmaatschap van Levende Talen zoals het Levende Talen
Magazine, het Levende Talen Tijdschrift, het vakbondslidmaatschap en voorrang bij en korting op studiedagen.
Bovendien betekent een lidmaatschap van de sectie Duits
dat u het belangrijke werk van een vakvereniging steunt en
daar zelf ook direct invloed op uit kunt oefenen.
Voor meer informatie en aanmelding als lid gaat u naar:
www.levendetalen.nl.

De sectie Duits werkt nauw samen met het GoetheInstitut, het Duitsland Instituut Amsterdam, het
Vaklokaal Duits, de Vereniging van Germanisten aan
Nederlandse Universiteiten (VGNU), de Vereniging van
Lerarenopleiders Duits (VLOD) en de werkgroep Deutsch
macht Spaß.

www.levendetalen.nl

Sectie Duits

De sectie Duits van Levende Talen draagt met tal van
activiteiten en initiatieven bij aan de doelstellingen
van Levende Talen in het algemeen. Daarnaast zet
zij zich specifiek in voor de belangenbehartiging en
versterking van het vak Duits: het sectiebestuur volgt
de gebeurtenissen in de onderwijspolitiek op de voet en
reageert daar op indien nodig.

VOOR DOCENTEN
Vaste activiteiten voor docenten zijn de studiedagen van
Levende Talen, het tweejaarlijkse Nationaal Congres
Duits en regionale examenbesprekingen. Op het besloten
ledendeel van de website van Levende Talen vindt u
tal van interessante aankondigingen, voorpublicaties
van recensies van Duitstalige jeugdliteratuur enz. Meer
informatie vindt u op de websites www.levendetalen.nl en
www.nationaalcongresduits.nl.
Het sectiebestuur verzorgt voor de leden eveneens
een digitale nieuwsbrief die gemiddeld acht keer per
jaar uitkomt. Daarnaast werkt het nauw samen met de
community Duits van de Digitale school en wisselt daarmee
via beide nieuwsbrieven berichtgeving uit.

VOOR LEERLINGEN
DEUTSCHOLYMPIADE
Jaarlijks organiseert het sectiebestuur Duits de Nederlandse
Deutscholympiade voor leerlingen. Tweejaarlijks mogen
de winnaars deelnemen aan de Internationale Deutscholympiade in Duitsland. In het andere jaar wordt er voor
de winnaars een andere reis georganiseerd. Sinds 2008
vinden er op diverse plaatsen in het land voorrondes plaats
voordat de winnaars daarvan elkaar op de finaledag in
Amsterdam treffen. Meer informatie vindt u op de website
www.deutscholympiade.nl.
PROFIELWERKSTUKKENWEDSTRIJD
Sinds 2004 organiseert het sectiebestuur jaarlijks de profielwerkstukkenwedstrijd voor havo en vwo. De prijsuitreiking
vindt altijd plaats op de residentie van de ambassadeur
van Duitsland in Den Haag. Deze prijsuitreiking valt samen
met de evaluatiebijeenkomst van het Prämienprogramm
waarbij het sectiebestuur ook zijdelings is betrokken. Meer
informatie daarover vindt u op www.praemienprogramm.nl.

