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Bewerbungstraining Deutsch als Fremdsprache, Niveau A2. Für Kursunterricht und für Selbstlerner.
De jongen die in de hemel was is het bijzondere verhaal van de vierjarige Colton, die op stel en sprong moest worden
geopereerd aan een acute blindedarmontsteking. De artsen onderkenden te laat dat de situatie levensbedreigend was,
en tijdens de operatie krijgt Colton een hartstilstand. Wonder boven wonder herstelt Colton en niet lang daarna begint hij
te vertellen over de operatie: dat hij de artsen met hem bezig zag en dat hij zijn vader in een aparte kamer op zijn knieën
zag bidden. De familie weet niet zo goed wat ze ermee aan moet, maar al snelhopen de bewijzen zich op. Colton vertelt
dat hij zijn zusje, wier leven na drie maanden eindigde in een miskraam en over wie nooit werd gesproken, zijn
overgrootvader en zelfs Jezus heeft gezien. Over al deze mensen weet hij details die hij nooit had kunnen weten en de
familie realiseert zich gaandeweg dat ze Colton wel moeten geloven...
Die Kompetenzorientierung eröffnet gerade für das Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache (DaF/DaZ) immer wieder
neue Perspektiven für die Lehre. Die hier vorgestellten aktuellen Tendenzen der Kompetenzorientierung umfassen:
fachspezifische Sprachkompetenzen für die Bereiche Theologie und Medizin, die Fachkompetenzen von Lehrkräften in
Bezug auf Lernstile, Grammatik und Interkulturelle Kompetenz sowie zwei kontrastive Analysen des Sprechaktes der
schriftlichen Beschwerde und der mündlichen Kritikäußerung. Die Autorinnen sind ohne Ausnahme begeisterte und
begeisternde Lehrkräfte und Dozentinnen, die gleichzeitig engagiert und offen neue Wege in der Forschung gehen. Das
Ergebnis dieser engen Verzahnung von Theorie und Praxis sind Forschungsergebnisse mit direkter
Anwendungsorientierung. Das ist der Anspruch der Reihe DaF/DaZ in Forschung und Lehre.
Een Duits meisje van Turkse afkomst voelt zich heel Duits totdat ze op een dag wordt verkracht en de winkel van haar ouders wordt vernield.
Eens was de tuin van Leota een prachtige plek, waar bloemen bloeiden en hoop gedijde. Het was haar toevluchtsoord na de oorlog. Nu is de
84-jarige Leota alleen en haar tuin is verwoest. Al Leota's pogingen om zich met haar volwassen kinderen te verzoenen, zijn vruchteloos
gebleken. Ze spreekt haar wanhoop uit tot God. Hij brengt twee mensen in haar leven: enerzijds een student die denkt dat hij alle antwoorden
weet, anderzijds de kleindochter waar ze niet op had durven hopen. Meesterwerk van de koningin van de christelijke fictie
Tijdens een diner bij zijn schoonouders ontmoet commissario Brunetti Franca Marinello, de vrouw van een welgestelde zakenman. Hij raakt
van haar gecharmeerd, maar is ook geschokt door haar uitzonderlijke verschijning. Enkele dagen later krijgt Brunetti bezoek van maggior
Guarino. Hij vraagt hem om hulp bij het onderzoek naar illegaal afvaltransport en de moord op een van de transporteurs. Guarino belooft hem
een foto te sturen van de verdachte, maar nog voor hun volgende afspraak wordt hij dood aangetroffen. Wist Guarino te veel, of was hij iets
groters op het spoor? En wat is precies de relatie tussen Franca Marinello en de verdachte, een man met maffiacontacten en een
gewelddadig verleden?

Anfänger können mit dieser modernen und innovativen Grammatik Themen in kleinen Portionen erarbeiten, begreifen und üben.
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Durch den klaren Seitenaufbau - linke Seite Übersichten, Regeln und Erklärungen, rechte Seite Übungen - vermittelt das Buch
schnell und leicht verständlich Grammatikkenntnisse, die zum Niveau A2 führen. Klare deutschsprachige Erklärungen geben
Hinweise auf typische Interferenzfehler und vermitteln zusätzliche Sicherheit im Umgang mit der spanischen Grammatik.- Klarer,
transparenter Aufbau- Lustige Cartoons führen unterhaltsam in das Grammatikthema ein und unterstützen visuell den
Lernprozess- Zahlreiche Tests zur Überprüfung des Lernfortschritts- Lösungsschlüssel, Register und Übersichten im AnhangKompaktes Format, ideal zum Lernen unterwegs.
Menschen : Deutsch als Fremdsprache. A1.2 : Arbeitsbuch [mit Audio-CD]Hueber VerlagMenschen A1/2.
LehrerhandbuchDeutsch als FremdspracheMenschen A1Deutsch als Fremdsprache/LehrerhandbuchHueberDie Deutschprofis
A1.2. DETNErnst Klett Sprachen GmbHKompetenzen in DaF/DaZFrank & Timme GmbH
Das Leseheft •bietet vier authentische Geschichten aus dem Leben von Lernenden •ist durch deutliche Gliederung leicht lesbar
•enthält Bilder zur inhaltlichen Entlastung •dient der Heranführung an längere Texte
Clive Cussler: gegarandeerd grand cru Een wetenschappelijke doorbraak om de opwarming van de aarde te keren, een reeks onverklaarbare
dodelijke ongevallen in Brits-Columbia, een golf internationale incidenten tussen de Verenigde Staten en Canada die in een oorlog dreigt los
te barsten... NUMA-directeur Dirk Pitt en zijn kinderen, Dirk jr. en Summer, geloven dat er een verband bestaat, maar zij weten ook dat hun
weinig tijd rest voordat de situatie escaleert. De enige aanwijzing is een zilverachtig mineraal waarvan het spoor terug te volgen is naar een
expeditie van lang geleden om de Noordwest Passage te vinden. Maar niemand overleefde die tocht. En als Dirk Pitt en zijn collega Al
Giordino niet voorzichtig zijn, wacht hun hetzelfde lot¿
Ein Lehrwerk für alle, die in einem deutschsprachigen Land leben oder leben möchten. Zielgruppe: Erwachsene Anfänger an Institutionen der
Erwachsenenbildung in einem deutschsprachigen Land Lernziel: Schritte orientiert sich genau an den Vorgaben des Gemeinsamen
Europäischen Referenzrahmens: Jeweils zwei Bände des sechsbändigen Lehrwerks führen zu den Niveaustufen A1, A2 und B1 und bereiten
auf die neuen Prüfungen "Start Deutsch 1 und 2z" sowie das Zertifikat Deutsch vor. Konzeption: Alltagsrelevante Themen: Schritte erleichtert
die Integration in den deutschsprachigen Alltag: Die wichtigen Bereiche des Familienlebens und der Arbeitswelt nehmen breiten Raum ein.
Beispiele: Wohnungs- und Stellensuche, Schulsystem und Gesundheitswesen Flache Progression: Auch Lernende, die noch keine
Fremdsprache gelernt haben und wenig Lernerfahrung haben, kommen mit Schritte hervorragend zurecht. Transparenter Aufbau: Die
Lektionen sind kurz und haben einen klaren Aufbau. Jeder Lernschritt ist auf einer Seite abgeschlossen. Die Übungs- und Aufgabenabfolge
in jedem Lernschritt ist für Lehrende und Lernende transparent. Eine Foto-Hörgeschichte als Einstieg in jede Lektion: Episoden einer
unterhaltsame Foto-Hörgeschichte bilden den Einstieg und den Rahmen jeder Lektion. Die Geschichte bietet Identifikationsmöglichkeiten,
vermittelt implizit landeskundliches Wissen und schult darüber hinaus das globale Hörverstehen. Vorbereitung auf die Prüfung "Start Deutsch
z": Die Sprachhandlungen, der Grammatikstoff und der Wortschatz in Schritte entsprechen genau den Prüfungsvorgaben. Außerdem enthält
das Arbeitsbuch Aufgaben, die auf die Prüfung vorbereiten. Den Abschluss des jeweiligen Niveaus (A1, A2, B1) bildet ein gezieltes
Prüfungstraining mit einem Modelltest und Tipps zur Prüfung. Das integrierte Arbeitsbuch: Die Übungen und Aufgaben sind nach
Schwierigkeitsgrad gekennzeichnet. Dies hilft der/dem Lehrenden bei der Arbeit mit heterogenen Lerngruppen und ermöglicht einen
binnendifferenzierten Unterricht. Darüber hinaus enthält das Arbeitsbuch ein ausführliches Phonetikprogramm, viele Projekte und eine
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Einführung in wichtige Lernstrategien mithilfe eines Lerntagebuchs.
Midden in de nacht gaat in het bos in de buurt van Ruppertshain een caravan in vlammen op. Oliver von Bodenstein en Pia Sander van de
recherche worden opgeroepen om onderzoek te doen naar brandstichting. Dat wordt al snel ook onderzoek naar moord – in de uitgebrande
resten van de caravan wordt een stoffelijk overschot aangetroffen. Kort daarna wordt een doodzieke oude vrouw vermoord in een hospice.
Bodenstein is ontzet; hij kende de vrouw al zijn hele leven. Het onderzoek leidt hem en Pia terug naar de zomer van 1972, toen Bodensteins
beste vriend Artur spoorloos verdween. Een trauma dat hij nooit los heeft kunnen laten – en voor velen uit Ruppertshain te pijnlijk is om te
willen bespreken. Het blijft niet bij twee doden. Rust er een vloek op het dorp?

Ik ben niet meer dan een toeschouwer in het leven van anderen Buiten staat een auto. Ik geloof dat iemand mijn huis observeert.
Dat gaat al een aantal weken zo. Ik zie het licht van de koplampen als de auto nadert. Over een hobbelig bospad, want er is geen
andere manier om hier te komen. Dan gaan de koplampen uit. De auto staat ergens en ik weet niet wat de chauffeur wil. Wat hij
van míj wil. Hij observeert ze dag en nacht. Vrouwen die hij niet kent. Uit de verte slaat hij de mooie Gillian Ward gade. Een
succesvolle vrouw, gelukkig getrouwd, moeder van een reizende dochter: hij idealiseert haar. Totdat hij erachter komt dat hij tegen
een façade aankijkt en niets is wat het lijkt. Gelijktijdig schrikt een serie van drie moorden Londen op. De slachtoffers zijn drie
alleenstaande vrouwen, op een raadselachtige, sadistische wijze omgebracht. De politie is op zoek naar de psychopaat die dit op
zijn geweten heeft. Een gestoorde man. Een zieke man. Een man die vrouwen haat.
Polen, 1939.De jonge Helena heeft het huwelijk van haar ouders zien stranden toen haar moeder Francizka niet langer gebonden
wilde zijn aan een nazi-sympathisant. Vastbesloten om haar dochter op te voeden met andere waarden, neemt ze een radicaal
besluit: ze stelt haar huis open aan diegenen die aan het nazi-regime proberen te ontsnappen. In de stal en onder de keuken
huisvesten Francizka en Helena twee Joodse gezinnen. En op zolder maken ze ruimte vrij voor Vilheim, een Duitse soldaat die
niet meer wil vechten in een oorlog waar hij niet achter staat. Geen van de onderduikers weet van elkaars bestaan. Geen van hen
zal de oorlog overleven als zijn verblijfplaats uitlekt. Jenny Witterick, bankier van beroep, werd geraakt door het oorlogsverhaal
van een Pools gezin en besloot hun verhaal op te schrijven. Het resultaat is Het geheim van mijn moeder. Witterick doneert de
opbrengsten van haar boek aan de Indigo Love of Reading Foundation.
Wie leeft met kwetsbaarheid en beperking, heeft meer dan wie ook behoefte aan verbondenheid, aan een liefdevolle blik. Als we
dát voor elkaar kunnen betekenen, kan leven met kwetsbaarheid en beperking ook goed leven worden. Leven met een beperking
of onomkeerbare ziekte is een voortdurende zoektocht. Als maatschappij moeten we daarvoor attent zijn en beperking in al haar
vormen beter benaderen, zowel in een algemene visie op het omgaan met kwetsbaarheid en beperking als in nieuwe
perspectieven op herstel. In dit boek werpen Dirk De Wachter en Manu Keirse een unieke blik op kwetsbaarheid en beperking, en
de rol die ze kunnen spelen in onze wereld. Van een brede visie rond inclusie en stereotypen, over concrete onderwerpen als
slechtnieuwsgesprekken, dementie of euthanasie bij wilsonbekwaamheid, tot omgaan met een verlies dat nooit eindigt. Met
persoonlijke verhalen van de auteurs, van mensen met een beperking en van hun vrienden, familie- en gezinsleden.
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