Sproglærerforeningen
Landskursus – Generalforsamling
Tema: Fremmedsprog og motivation
Lørdag d. 2. april 2016 kl. 10 – 18 på Odense Fagskole, Ørstedsgade 28. 5000 Odense C

Program
Kl. 9:30:

Kaffe/te og rundstykke ved ankomst

Kl. 10 – 10.15:

Velkomst

Kl. 10.15 – 11.15:

Fremmedsprog og motivation
Ved Alex Klinge, Institutleder, CBS

Hvis de seneste reformtiltag til at styrke fremmedsprogene i folkeskolen for alvor skal virke, er det
vigtigt, at de bliver en del af inputtet til en nyudvikling af fremmedsprogsfagene og deres prestige i
hele uddannelsessystemet.
Jeg vil i mit indlæg skitsere nogle af de faktorer, som formentlig ligger bag den negative udvikling i
søgningen til fremmedsprogsuddannelserne – altså bud på hvor og hvordan den manglende, eller i
værste fald negative, motivation er opstået. Dernæst vil jeg give mit bud på, hvordan folkeskolen,
gymnasierne og universiteterne kan gå sammen om at udvikle og markedsføre en ny og
motiverende kontekst for fremmedsprogene i hele uddannelsessystemet.
Kl. 11.15 – 12.30:

Nyt fra Undervisningsministeriet
Ved læringskonsulenterne Dorte Maria Buhl Sandahl og Lene Laursen

Kl. 12.30 – 13.30:

Frokost

Kl. 13.30 – 14.45:

Sprogbade

Engelsk

It's all about logbooks - A paradigm for language teaching
Ved Frank Lacey

I was very sceptical about the use of logbooks, believing that my students would reject the
increased workload that a logbook could involve. But as with many of the other initiatives towards
autonomy in my classroom I ended up being very surprised by most students’ willingness to accept
logbooks as a tool of reflection and documentation of learning.
Only with logbooks can you simultaneously achieve: Communication, Democracy, Autonomy,
Differentiation, Authenticity, Motivation.

Tysk

Tyskfagets problematik!
Ved tysk fagudvalg

Faglig udveksling og debat om nedenstående spørgsmål.
Hvordan kan vi lærere hjælpe hinanden med at gøre hverdagen lettere?
Hvordan kan vi hjælpe hinanden med evt prøver?

Fransk

Fransk sprogbad
Ved Danielle Eychenne

La motivation est un facteur primordial pour l’apprentissage des langues. Il est important que
l’élève d’une manière ou d’une autre ait envie ou besoin de communiquer. La motivation est aussi
un concept à multifacettes. Elle n'est pas statique mais dynamique, elle change de caractère avec le
temps et doit se comprendre en contexte.
Dans ce « bain de langue » nous discuterons, à partir de vos expériences et questionnements, des
différents aspects de la motivation et de ce qui peut donner envie à nos élèves d’apprendre le
français.
Kl. 14.45 – 15:

Afslutning

Kl 15 – 15.30:

Kaffe/te og kage

Kl 15.30 – 18:

Generalforsamling
Dagsorden iflg. Vedtægterne

Kursusafgift: Medlemmer: 895 kr, Ikke medlemmer: 1100 kr, Studerende: 500 kr

Tilmelding senest onsdag den 2. marts 2016 til:
Landskasserer Helle BKP Hansen, Midlerkampsvej 18, 4900 Nakskov,
mail: kasserersplf@gmail.com
tlf. : 54 92 02 20 mobil: 24 20 45 40
Kursusafgiften bedes indbetalt på 9570-108 2272 (Danske Bank) senest mandag den 9. marts 2016.
Angiv venligst om tilmeldingen gælder landskursus og generalforsamling, kun landskursus eller kun
generalforsamling.
Tilmelding kan ske direkte via www.sproglaererforeningen.dk

