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Sprogcamp 2015

Af Nina Andersen,
lektor i spansk og
kulturforståelse og
talentkoordinator på
Hjørring Gymnasium
og HF-Kursus

Den sidste weekend i januar var cirka 160 dygtige sprogelever fra 32 gymnasier samlet på Hjørring Gymnasium &
HF-kursus til en weekend med fokus på sprog, sprog, sprog…
Talentfulde og motiverede sprogelever fra hele landet var fra den 23.-25.
januar på besøg i Nordjylland til en
weekend med fokus på fremmedsprogskompetencer i en anvendelsesorienteret
sammenhæng
på
Sprogcamp2015. Det er fjerde år i
træk at campen afholdes som et samarbejde mellem Aalborg Universitet
og Hjørring Gymnasium og HF-kursus, men campen var i år for første
gang landsdækkende.
7 sprog og 164 elever
Alle almene gymnasier havde, efter
først-til-mølle-princippet, mulighed
for at tilmelde to elever i hvert sprog:
engelsk, fransk, italiensk, kinesisk,
klassiske sprog, spansk og tysk, og de
fleste af sprogene blev hurtigt fyldt
op, således at det samlede deltagerantal endte på 164.
Fokus på
fremmedsprogskompetencer
Formålet med arrangementet er at
tilbyde de særligt dygtige sprogelever
en ekstra mulighed for at fordybe sig
og blive udfordret i samt udvikle

deres tilegnelse af fremmedsprog.
Sprogfagene har desuden også brug
for at tydeliggøre deres anvendelsesmuligheder, deres berettigelse og
styrker i forhold til eleverne, og campen forsøger netop derfor at præsentere eleverne for troværdige
situationer og sammenhænge – bl.a.
gennem dens betydelige samarbejde
med virksomheder, som alle har en
international hverdag og kender værdien af fremmedsprogs- og interkulturelle kompetencer.
Støtte fra virksomheder
Campen støttes af sponsorer, og de 7

Sprogcamp’en præsenterer eleverne for troværdige situationer og sammenhænge
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sprog arbejdede på campen med hver
deres virksomhed, som de på den afsluttende sprogmesse om søndagen
skulle repræsentere, modtage kunder
for samt besvare telefonopkald, tolke
og skrive mails for – alt sammen på
deres fremmedsprog (de klassiske
sprog havde naturligvis nogle lidt
andre udfordringer, men deltog også
på messen). Undervisere og studerende fra Aalborg Universitet afholdt
i løbet af weekenden 4 workshops for
hvert sprog med fokus på fagsprog,
smalltalk, indledning og vedligeholdelse af samtaler, kulturforståelse
samt kommunikation per mail og telefon. Desuden fik eleverne mulighed
for at arbejde og lave øvelser med
Translatørforeningen med professionelt hvisketolkningsudstyr og tolkebokse.

»

Det har været super fedt at
prøve at tolke! Jeg synes, at det
var vildt grænseoverskridende at tale
og hviske ind i fremmedes ører, særligt med mikrofonen, men det var en
god øvelse, fordi man bare er tvunget
til at tale, og det skal gå stærkt, der er
ikke så meget betænkningstid, hvilket ofte er som i den virkelige verden.
(elev 1)
Sprogmesse
Det store arbejde resulterede i en afsluttende messe, hvor eleverne udelukkende på deres fremmedsprog
modtog sprogkyndige, sprogundervisere, repræsentanter fra Aalborg
Universitet og virksomhedsrepræsentanter. Hallen, hvor messen blev afholdt,
summede
af
sprog,
telefonopkald, kulturelle rollespil
mellem dybt koncentrerede og engagerede elever og gæster samt dommere i en time. Herefter kunne
vindergruppen indenfor hvert sprog
kåres og weekenden rundes af for en
flok trætte og glade sprogglade unge
mennesker.
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»

Super fed ide, at sørge for at
man bliver kastet ud til ulvene
på sidste dag og bliver tvunget til at
snakke sit fremmedsprog. (elev 2)

Det var vildt godt at bruge sit
sprog på den måde. Grænseoverskridende og VILDT
lærerigt. (elev 3)
Mega fedt at give os noget ansvar! (elev 4)

Weekendens øvrige indhold
og udfordringer
Udover de 4 workshops bød weekenden på små konkurrencer, videohilsner fra sprogfolk, rejseoplæg,
sprogspil, undervisning i kropssprog
og dans, internationale lækkerier,
stand-up, hyggeligt samvær eleverne
imellem samt mulighed for at vende
drømmen om en fremtid med sprog

med universitetsstuderende fra Aalborg Universitet. Eleverne har desuden både op til campen og
efterfølgende været aktive i arrangementets facebookgruppe – bl.a. i en
konkurrence for at vinde et sprogophold i udlandet.

»

Campen har givet bedre indblik
i fremtidsmulighederne med
sprog, mere selvsikkerhed med hensyn til at indgå i samtaler på mit
fremmedsprog samt gode muligheder
for at møde andre sproginteresserede.
(elev 5)
Sprogcamp2016
Eleverne lagde i deres evalueringer
bl.a. stor vægt på betydningen af at
møde og arbejde sammen med andre
elever, som også er interesserede i og
dygtige til sprog, hvilket understreger
vigtigheden af sådanne tilbud. Hjør-

ring Gymnasium og HF-Kursus og
Aalborg Universitet er allerede gået i
gang med forberedelserne til Sprogcamp2016, som afholdes i weekenden i uge 4, og glæder sig til at
modtage et nyt storhold af sprogbegærlige og motiverede gymnasieelever.

Rejseoplæg, sprogspil, internationale lækkerier og konkurrencer var nogen af weekendens mange tilbud
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