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Formanden har ordet
Sproglærerforeningen har netop afholdt sin årlige generalforsamling torsdag den 30. marts i Nyborg.
Formanden, fagudvalgsformændene, landskassereren samt redaktøren
for Sproglæreren aflagde alle deres
beretninger. Disse kan læses på vores
hjemmeside www.sproglaererforeningen.dk under fanen: foreningen. Her
ligger der ligeledes et referat fra generalforsamlingen.
Fagudvalgene har efterfølgende
konstitueret sig. Tysk fagudvalg har
valgt ny formand, da den tidligere, Jytte Lund, takkede af efter mange års
tro tjeneste i Sproglærerforeningen.
Den nye formand er Lene Stisen, som
I allerede kender fra Praksissiderne i
tysk.
Sprogkonferencen
var en stor succes
Dagen efter, fredag den 31. marts, afholdt Sproglærerforeningen sin årlige
sprogkonference. Det var en bragende
succes. For det første var der tæt på
100 deltagere. Der havde tilmeldt sig
endnu flere, men vi måtte desværre
afvise nogle på grund af pladsmangel.
For det andet var der veloplagte og
kompetente instruktører og deltagere.
Temaet var ’Boost ordforrådet!’ Dagen indledtes med den mere teoretiske del af professor ved Københavns
Universitet, Birgit Henriksen. Herefter
var der to omgange workshops (seks i
alt), hvor man kunne lære om Lextutor,
og hvordan man praktisk arbejder med
at øge ordforrådet. Endelig afsluttedes
dagen med læringskonsulenterne fra
Undervisningsministeriet, hvor spørgelysten blandt deltagerne var stor.
Sproglærerforeningen takker alle
instruktører, deltagere og udstillere,
som var med til at gøre denne dag så
indholdsrig og givende. Der var rigtig
mange positive evalueringer. Herunder
ses nogle af svarene på spørgsmålet
om, hvad deltagerne fik ud af konferencen:
-	
Skønt med masser af fokus på
sprog, værktøj og ideer til undervisningen, mere gejst på sproget i undervisningen.
-	Viden omkring ordforrådstilegnelse,
viden omkring seneste forskning,

praksiseksempler til brug i undervisningen.
-	Energi, inspiration og fokus på professionalitet.
-	Nye ideer, materialer og ny info om
prøverne.
Prøverne
Prøvesæsonen er i fuld gang. Der er
ikke kommet så mange ændringer
vedrørende prøverne i år, men nogle
er der. Sproglærerforeningen synes,
at det er nogle gode ændringer, hvor
man har taget det bedste fra forsøgene med gruppeprøver og inkorporeret
det i de individuelle prøver.
Redegørelsen er blevet ændret til
en præsentation, således at begreberne stemmer overens med Fælles
Mål. Hermed åbnes der mulighed for
nye præsentationsformer. Dispositionen kan indeholde billeder. For at eleverne i forbindelse med forberedelse
af præsentationen i højere grad kan
anvende arbejdsformer, der afspejler den daglige undervisning på dette
område, gives eleverne mulighed for,
efter aflevering af dispositionen og på
egen hånd, at forberede præsentationen vha. et præsentationsprogram, fx
power point. Kun ord fra dispositionen
og ikke-levende billeder må indgå i
den valgte præsentationsform. Eleven
må ved prøven ikke have flere stikord
til rådighed, hverken på dispositionen
eller på den eventuelle præsentation,
end dem, der står på den underskrevne disposition. Eleverne bliver hverken
vurderet på dispositionen eller den
eventuelt valgte præsentationsform.
Sidste år blev det indført, at der skal
opgives fem eksempler på æstetisk
eller multimodal tekst. Eksempler på
æstetiske/multimodale tekster kan
være: Malerier, reklamer, hjemmesider, tegneserier, film, musikvideoer,
TV-programmer, Youtube-klip, sange.
Disse tekster optælles ikke og opgives
udover det lovbestemte normalsideantal.
Både i den mundtlige og skriftlige
prøve skal eleverne anvende viden
om de pågældende landes kultur- og
samfundsforhold. Dette er nyt i nogle
af sprogfagene.
Vurderingskriterierne er uændrede.

Af Rita
Mogensen
formand,
Sproglærerforeningen

Der er dog blevet udarbejdet nye evalueringsskemaer, som er opdelt i præsentation, samtale og generelt. Disse
skemaer kan bruges som dokumentation, såfremt eleven/forældrene klager
over karakteren. Der er desuden blevet udarbejdet vejledende karakterbeskrivelser, som nu dækker alle karakterer. Når man sammenholder disse
to skemaer, får man en god indikation
på, hvilken karakter den enkelte elev
skal have.
Den nationale Sprogstrategi
Oprindeligt var vi blevet lovet, at Den
nationale Sprogstrategi ville blive offentliggjort i januar. På grund af ministerskifter blev udgivelsen udsat til
april. De sidste nye forlydender siger,
at den kommer til juni. Sproglærerforeningen ser frem til lanceringen med
forventning.
Direct mail
For at kunne holder alle medlemmer
opdaterede om, hvad der sker af nyt
inden for sprogfagene, samt for at gøre
opmærksom på, når nye elektroniske
numre af Sproglæreren er tilgængelige
på hjemmesiden, udsender jeg direct
mails. Dette kræver naturligvis, at alle
indsender deres mailadresse til mig.
Hvis du eller din institution endnu
ikke har modtaget direct mails fra mig,
betyder det, at jeg mangler din/ institutionens mailadresse.
Direct mails bruges ligeledes til,
med jævne mellemrum, at udsende
forskellige medlemstilbud. Det kan
være rabat på bogkøb, rabat på arrangementer mm.
Kommende arrangementer
I kan glæde jer til de kommende kurser og arrangementer i Sproglærerforeningen. Foreløbig er nedenstående
planlagt, men der vil komme mere hen
ad vejen. Arrangementerne beskrives i
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dette nummer af Sproglæreren eller vil
blive det i blad nr. tre.

Crazy Christmas Cabaret
i København november 2017

Tyskkursus i Lüneburg
den 21.-24. september 2017 (kun to
pladser tilbage)

Sprogkonference
– foreløbig titel: Kultur og samfund –
afholdes torsdag den 5. april 2018 i
Vejle

Gode temaer til fransk i 10. klasse
onsdag den 27. september 2017 kl.
14-17 i Svenstrup
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Generalforsamling
torsdag den 5. april 2018 i Vejle

Nachtisch
Eftermiddagskursus på din skole arrangeret af tysk fagudvalg.

Rita Mogensen

formand for Sproglærerforeningen

