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Velkommen til fremtiden
”En sommerdag. En skolegård. Nye sko.
Sommerfugle i maven.
En taske pakket med madpakke, penalhus, fryd og forventning.
Det ringer ind til fremtiden.”
Sådan indledte H.K.H. Kronprinsessen i februar sin tale til åbningen af Skolejubilæet som protektor for Skole i 200 år.
I Sproglærerforeningen vil vi også lingen af kritisk bevidsthed.” og ligger i international kommunikagerne byde velkommen til fremtiden; ”sådan at vi kan kommunikere, sam- tion.
en fremtid, som vi ønsker os ringer arbejde og måske bidrage til løsning
ind for den globale borger med inter- af konflikter.”
Foreningen har deltaget aktivt i hønationale relationer og kompetencer
ringssvarene omkring de ny Fælles
i mindst 3 fremmedsprog. En global I Sproglærerforeningen mener vi, at Mål for sprogfagene. Vi konstaterer
borger med bred kulturforståelse, alle elever i grundskolen skal have med glæde, at vores visioner fra
med evnen til at forstå og analysere mulighed for at tilegne sig mindst tre Sprogpolitik 2011 vedrørende tidligkulturelle forskelle og til åbent og for- europæiske fremmedsprog, idet vi ere sprogstart nu er blevet til virkeligdomsfrit at møde andre kulturer.
tænker, at unge med tre fremmed- hed i form af engelsk fra 1. klasse,
Som Tove Heidemann siger om in- sprog vil kunne opnå viden om – og tysk/fransk fra 5. klasse og tysk/
terkulturelle kompetencer på side 10 forståelse af – mennesker med anden fransk som 3. fremmedsprog fra 7.
i dette blad:
kulturel baggrund end deres egen og klasse. 2. fremmedsprog er blevet
”Den allervigtigste interkulturelle derved udvikle de muligheder, der obligatorisk i 5.-6. klasse og i realitekompetence er evnen
ten bindende til og med
til at arbejde sammen
9. klasse.
på lige fod med nogen,
der ikke ligner en selv.”
Vi vil meget gerne høre
Og Karen Risager skriom jeres oplevelser
ver om interkulturel
med målene i dagligdaforståelse på side 4:
gen. Skriv til os, så vi
”Samtidig med at interkan samle erfaringer og
kulturel forståelse med
holdninger til brug i
rette bliver fremhævet
vores arbejde og vores
som en særlig forpligsamarbejde med andre
telse for sprogfagene, er
sproglige foreninger,
der andre aspekter af
Danmarks lærerforkulturforståelsen som
ening, ECML og Unogså er vigtige, og her
dervisningsministeriet.
tænker jeg dels på opbygningen af viden om
Pia Tosti
verden, dels på udvik- Utterslev Skoles kor ved åbningen af skolejubilæet. Foto: Ulrik Jantzen.
Fungerende formand

Sæt kryds i kalenderen
På vores kommende landsmøde i Nyborg den 21. marts
vil vi glæde os til at se jer alle
og præsentere vores reviderede sprogpolitik 2015.
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