Encuentro de Profesores de Español en Escandinavia
EPEE16
17 – 18 juni 2016
Instituto Cervantes
Bryggargatan 12A
Estocolmo, Suecia

Organisatörer:

Spanska Ambassaden i Stockholm
Spanska Utbildningsdepartementet
Spanska Kulturdepartementet
Instituto Cervantes i Stockholm

Målgrupp:

Lärare i spanska som främmande språk
Lärare i spanska som andraspråk
Lärare i spanska som modersmål

www.encuentro-estocolmo.com/2016

PROGRAM fredag, den 17 juni 2016
09.15-10.00
10.00-10.45

Registrering och utdelning av konferensmaterial.
Invigning. Deltagare:
D. Julio Martínez Mesanza, chef för Instituto Cervantes i Stockholm
Exmo. Javier Jiménez-Ugarte, Spaniens Ambassadör i Sverige
D. Piotr Kolscielniak, undervisningsråd, Skolverket.
Dña. Mercedes de Castro, undervisningsråd, Consejería de Educación,
Berlin

10.45 - 12.00

Auditoriet: Plenarföreläsning 1.
Victoria Castrillejo (Instituto Cervantes i Berlin)
Bra, snyggt och gratis: att arbeta i moderna-språk-klassrummet med
undervisningsmaterial som är tillgängligt online (“Bueno, bonito y gratuito:
trabajar con recursos educativos abiertos en el aula de lenguas
extranjeras”)

12.00 -12.15

Kaffepaus

12.15 -13.00

Auditoriet: Plenarföreläsning 2.
Piotr Koscielnak (Skolverket)
Skolverkets uppdrag och arbete med nyanlända elever (“El objetivo de
Skolverket y su trabajo con alumnos recién llegados”). Denna föreläsning
sker på svenska.

13.00 - 14.15

Lunchpaus.

14.15 -15.00

Workshops, del 1.

15.15-16.00

Workshops, del 2.

16.00 -16.30

Presentation av Valladolid som resmål för kultur- och språkstudier. Vi
utlyser en lärartävling, där första pris är en resa till Valladolid inklusive en
kurs för läraren med didaktiskt innehåll.

16.30 -17:30

En kultur-didaktisk aktivitet som görs av Fundación para la Difusión de la
Lengua y la Cultura Española: Staden som ett pedagogiskt verktyg:
Cervantes var här. (”La ciudad como herramienta pedagógica: Cervantes
estuvo aquí.”)

17.30 – 18.30

Turistinformationen i Valladolid och Ametller bjuder deltagarna på något
litet att äta och ett glas vin eller alkoholfritt alternativ.
www.encuentro-estocolmo.com/2016

PROGRAM lördag, den 18 juni 2016
09.00-10.15

Auditoriet: Plenarföreläsning 3
Miguel García Caraballo (Spanska Utbildningsdepartementet)
Att arbeta med uttal i det spanska klassrummet: attityder och
strategier.(“La pronunciación en el aula de español: actitudes y
estrategias”).

10.15-10.30

Kaffepaus.

10.30-11:45

Auditoriet: Plenarföreläsning 4
Pilar Concheiro Coello (Islands Universitetet)
Att utveckla digital identitet genom sociala nätverk (“Desarrollo de la
identidad digital a través de las redes”.)

11.45-12.30

12.30-13.45
13.45-14-30

Workshops, del 3.

Lunchpaus
Workshops, del 4.

14.30 -15.45

Auditoriet: Plenarföreläsning 5
Elvira Herrador Quero (Svenska Skolan i Fuengirola).
Att leva med två kulturer: mer än 20 år med både Sverige och Spanien.
(”Viviendo con dos culturas: más de veinte años entre Suecia y España”).

16.00 - 16.30

Utvärdering av fortbildningsdagarna och utdelning av intyg.

16.30 -16.45

Avslutning. Här kommer namnet på vinnaren av tävlingen
att tillkännages.

17.00 -17.30

Avslutning ICEX och Ametller bjuder deltagarna på en avslutningsskål.

www.encuentro-estocolmo.com/2016

