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Indtryk fra landskurset 2014
Med undertitlen ”Frem Med Sprog”
blev landskurset skudt i gang i min
hjemby, Middelfart. Dejligt bekvemt
med blot 5 minutters kørsel til Severin Kursuscenter. Efter aflysningen af
sidste års landkursus på grund af
lockout´en var det godt at mødes
med sproglærerne igen.
Pia Tosti bød velkommen, da
Ingrid skulle spare sin hårdt angrebne stemme, til dagens første indslag, Thomas Harder, der til daglig er
adjungeret professor på Copenhagen
Business School (CBS).
Overskriften på foredraget var
”Sprog er en hård kompetence” og
var kort fortalt en gevaldig rundtur i
sproghistorie, sproganalyse og ikke
mindst relationer mellem diverse
sprog. Thomas Harder kom ind på
sproglige ligheder og forskelle i forbindelse med oversættelse. Han kom
også godt rundt om dobbeltkompetencer, når man beskæftiger sig med
lingvistik, fonetik, semantik/grammatik – alt i forbindelse med almen
sprogforståelse. Endelig reklamerede
han for ”jatilsprog.dk”
Jeg fornemmede ingen i lokalet,
som var i tvivl om at Thomas Harder
havde både sit teoretiske og ikke
mindst praktiske grundlag i orden.
Alt i alt en yderst kompetent herre,
der trak os rundt i vigtigheden af diverse sproglige færdigheder. Det hele
havde bund i praktiske eksempler og
erfaringer fra hans egne mange gøremål, hvilket gjorde det let at følge
hans pointer.
En kort kaffepause var tiltrængt til
at fordøje og summe over første fantastiske indslag.
Herefter var der nyt fra undervisningsministeriet, hvor den engelske
fagkonsulent (som nu hedder læ-
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ringskonsulent!) Lena Smith Boysen,
lagde ud. Tidligere har jeg personligt
altid syntes, at det var givende med
dette indslag, da dette var en god
blanding af love og bekendtgørelser
fra ministeren og ikke mindst de
praktiske erfaringer, der havde ført til
beslutningerne. Denne gang var det
ingenlunde sådan! Kort efter fik Lena
selskab af 3 konsulenter. De var af
naturlige årsager meget famlende og
usikre om stort set alt. Helt naturligt,
da de for første gang havde mødtes
aftenen før. Men, vi fik dog noget
konkret at vide om de nye tanker om
kompetencemålene inden for både
den mundlige og skriftlige sprogfærdighed. EMU-portalen skal opgraderes og sammenlægges med UVM, så
det bliver lettere at finde rundt i. Det
kan ingen vel have noget imod. Det
var indslag om forsøgene med adgangen til internettet i forbindelse med
de skriftlige prøver. De store spørgsmål var vurderingen, kriterierne og
plagiering. Endelig afventes spændt
resultaterne af forsøgene med gruppeprøver. Blandt kursusdeltagerne
var der en naturlig uro over at skulle
starte uden overblik i form af blandt
andet lovgivning, materialer og ikke
mindst kompetencer!
Herefter var der en lækker frokost
med alt, hvad (i hvert fald mit) hjerte
måtte begære. Samtalerne gik livligt,

da der ikke havde været meget tid til
det om formiddagen, og kurset var et
endagskursus.
Forlagene var naturligvis repræsenteret, men jeg må med skam berette,
at min prioritering var på samtale
med de øvrige deltagere. Jeg besøgte
dog kort udstillingerne, da de næsten
var pakket ned. Selv resterne så
spændende ud!
Endelig var sidste workshop for engelsks vedkommende af og med
Stuart Lynch, som gav os en gevaldig
karruseltur i SETDAM (Speaking
English Through Drama and Movement). Af gode grunde var jeg ikke
med i tysk workshoppen. Vi fik en
kortfattet teori, som dog var lang nok
til at give mening sammen med de
praktiske øvelser, vi blev udsat for.
Stuart Lynch forklarede om ”interval
dialogue over for story”, og her i mellem ”good and bad”. Han kom ind
på ” love, energy and communication”. De tilhørende øvelser gik på
bevægelse af finger, hånd, som skulle
arbejde separat fra tale. Så naturligvis
blev det til, at ”failure is legal”. Just
push! Sjovt, udfordrende og for rigtig
mange også grænseoverskridende.
Alt i alt god inspiration til dagligdagen. Godt at mødes med ligesindede fra hele landet igen. Fyldt op
kunne man drage hjem fra endnu et
godt landskursus.
PS: Jeg sad personligt og legede
med Stuart Lynch`s ordleg med at
sige: ”Peggy Babcock” i stigende
tempo og veksellegen mellem ”red
lorry & yellow lorry” og hurtigere og
hurtigere, da jeg kørte i sommerhus i
det vestjyske – godt fyldt op efter en
god dag!

