ENKELTFAG: FRANSK PÅ NETTET

Læs til fransklærer på
nettet
Nu er det muligt at tilmelde sig undervisningsfaget fransk som netbaseret
åben uddannelse på læreruddannelsen UCC. Faget udbydes fra august 2015.
Fransk på nettet er til dig, som
• gerne vil kvalificere dig til at arbejde som fransklærer på grundskoleniveau
• bor langt væk fra et sted, hvor du kan uddanne dig til fransklærer
• har brug for større frihed til at studere når og hvor det passer dig
Vi udbyder et modul ad gangen, således at det fulde undervisningsfag kan
gennemføres på 3 semestre: Modul 1 har fokus på interkulturel kommunikation. Modul 2 handler om sprogundervisning og læreprocesser i fransk, og
modul 3 fokuserer på mundtlig og skriftlig sprogfærdighed.
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Undervisningssprog er dansk og fransk. Der vil være forskellige undervisningsog arbejdsformer, herunder samtaleøvelser, diskussioner, korte forelæsninger
samt gruppe- og værkstedsarbejde.
Hver studerende skal lave en række individuelle mundtlige og skriftlige opgaver. Derudover skal studiegrupperne bl.a. udarbejde og præsentere undervisningsforløb for resten af holdet.
Undervisningen vil være tilrettelagt under hensyntagen til, at mange studerende har job. Et typisk semester vil således bestå af 3-4 fysiske indkald og
5-6 undervisningsgange via nettet. Hertil kommer hjemmearbejde, gruppeopgaver mm. Man skal regne med et tidsforbrug på i alt ca. 275 timer pr.
semester.
LÆS MERE OG TILMELD DIG PÅ: UCC.DK/FRANSK-PAA-NETTET
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HVOR OG HVORNÅR
De fysiske indkald foregår på læreruddannelsen Blaagaard/KDAS, som ligger i
Søborg.
Det bliver 3-4 fysiske indkald fordelt
over semesteret. De fysiske indkald ligger typisk om lørdagen.
De virtuelle indkald er ligeledes fordelt
over semesteret og ligger tirsdag aften.

Holdet oprettes under forudsætning af,
at der er et tilstrækkeligt antal tilmeldte.
NIVEAU-KRAV
Du skal have Fransk begyndersprog B
eller Fransk fortsættersprog B
KONTAKT
For yderligere informationer, kontakt
underviser Lene Ditlevsen, LEBD@ucc.dk

LÆRERUDDANNELSEN UCC
BLAAGAARD/KDAS
MØRKHØJ PARK ALLÉ 5
2860 SØBORG
WWW.UCC.DK/LÆRER

