Fransk som valgfag

Fakta om Frankrig

Jeres barn kan nu vælge at have fransk
som 3. fremmedsprog fra 7.-9. klasse.
Forløbet kan afsluttes med 9. klasseprøven. Hvis jeres barn gennemfører
hele forløbet, har han/hun mulighed for
at vælge fransk i gymnasiet på højniveau.



Undervisningen i fransk tager afsæt i et
funktionelt sprogsyn hvor eleverne skal
lære at kommunikere med sprog om
noget og sammen med nogen.



Målene for undervisningen er de samme
som for fransk som 2. fremmedsprog fra
5. klasse, men da timetallet er en del
lavere, er tempoet hurtigt.







Undervisningen indrager kultur og samfund i hele den frankofone verden og
giver hermed eleverne stor viden om
kulturer i andre fransktalende lande.



Undervisningen tager udgangspunkt i
elevernes erfaringer om at lære sprog
fra især dansk, engelsk og tysk.
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Det er ikke kun i Frankrig man
taler fransk. I Europa tales der
fransk i Luxembourg, Belgien og
Schweiz. Faktisk taler man
fransk på alle verdens kontinenter.
Europaparlamentet ligger i Strasbourg i Frankrig.
Frankrig er det mest populære
ferieland i verden både sommer og
vinter.
Flere kendte eventyr, er skrevet af
en franskmand, fx Den Lille
Rødhætte, Skønheden og udyret,
Den bestøvlede kat og Askepot.
Den første menneskerettighedserklæring blev skrevet i Frankrig
under Den Franske Revolution.
Det var en franskmand der genoplivede idéen om de moderne
Olympiske Lege.
Frankrig indførte som det første
land i Europa metersystemet.
Frankrig er modens og gastronomiens land.
Verdens hårdeste cykelløb, Tour
de France, tennisturneringen
French Open og 24 timers motorløbet Le Mans er eksempler på
verdenskendte sportsbegivenheder.

Klar, parat, start!
med
FRANSK i 7. klasse

Hvorfor lære fransk?
Fransk tales overalt i verden. Mere
end 220 millioner mennesker taler
fransk i de fem verdensdele. Fransk er
det sprog der læres mest efter engelsk.
Fransk er et trumfkort når man skal
forbedre sine muligheder på det internationale arbejdsmarked. Fransk åbner
døre til internationale virksomheder i
Frankrig og i alle de frankofone lande,
og så er fransk et vigtigt forskningssprog.
Fransk er arbejdssprog og officielt
sprog ved FN, EU, UNESCO, NATO, Den
Olympiske Komite, Internationalt Røde
Kors ... og en række internationale
juridiske instanser.
Fransk er et internationale sprog for
gastronomi, mode, teater, visuelle
kunstarter, dans og arkitektur.
Fransk er et turistsprog der gøre det
sjovere at besøge Frankrig og andre
fransktalende lande, fx Marokko, Senegal, Schweiz, Belgien, Martinique, Canada, Seychellerne. Fransk hjælper til at
forstå kultur, mentalitet og livskunst
ikke blot i Frankrig, men i hele den
fransktalende verden.

Fransk er smukt. At lære fransk er
først og fremmest glæden ved at lære
et smukt, rigt og melodiøst sprog.

Genkendelige
ord

franske

Af historiske grunde findes der mange
franske ord i det danske sprog og
endnu flere på engelsk. Derfor kender
eleverne uden selv at vide det allerede en del franske ord, og det er en
stor fordel når de lærer fransk, fx:

menu

girafe

train

table

Fransk er en hjælp til at lære andre
sprog, især de romanske sprog
(spansk, italiensk, portugisisk og
rumænsk.
cirque

journaliste

