OBS!!!
Fransklærernes Dag 2018

En dag med fokus på temaer og tekstopgivelser, herunder
æstetiske og multimodale tekster
Dagen har fokus på tekstopgivelser, æstetiske og multimodale tekster samt eksempler på temaer.
Vi kommer bl.a. til at diskutere ”et bredt tekstudbud af passende sværhedsgrad samt udvælgelse
af relevante temaer”. Udfordringen ligger i arbejdet med at finde tekster på nettet eller i forskellige materialer og i at anvende dem konstruktivt i undervisningen, så eleverne bliver klædt godt på
til prøven og oplever en tilgang med progression, tid til fordybelse samt muligheder for videreudvikling i fx deres egen præsentation.
Der bliver også lejlighed til at høre nærmere om, hvad Sproglærerforeningen står for, og naturligvis får vi også seneste nyt om folkeskolens prøver i fransk.
Og så er Fransklærernes Dag ikke mindst din mulighed for at møde fransklærere fra hele landet til
faglig sparring.
Målgruppe:
Tidspunkt:
Sted:
Pris:
Tilmelding:

fransklærere i grundskolen inden for alle skoleformer
torsdag d. 1. februar 2018 kl. 10.00-16.30
CFU, Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
medlemmer af Sproglærerforeningen 950 kr.; ikke-medlemmer 1.250
kr.
senest d. 15. januar 2018 via sproglaererforeningen.dk

Program
9.30 – 10.00

Ankomst og morgenkaffe

10.00 – 10.15

Velkomst v/ Danièle Eychenne, medlem af Fransk Fagudvalg

10.15 – 10.45

Sproglærerforeningen og dens sprogpolitik – v/Leon Aktor, næstformand for
Sproglærerforeningen og formand for Fransk Fagudvalg

10.45 – 11.00

Pause café

11.00 – 12.00

Tekstopgivelser og nyt om prøverne i fransk – v/Lene Laursen, læringskonsulent for tysk, Undervisningsministeriet
Tekstmaterialerne i engelsk, tysk og fransk blev moderniseret fra sommeren
2016, hvor begrebet ’ikke-skrevne tekster’ blev erstattet af æstetiske og multimodale tekster i prøvebekendtgørelsen og prøvevejledningerne, men hvad
er så det, og hvad betyder det for undervisningen og prøverne?
Sidste nyt om prøverne.
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12.00 – 13.00

Frokost og vidensdeling

13.00 – 14.30

Workshop 1
Du kan vælge to af de tre workshops. Husk at sætte kryds ved de to workshops, du ønsker, når du melder dig til.

14.30 - 14.45

Pause café

14.45 – 16.15

Workshop 2
Du kan vælge to af de tre Workshops. Husk at sætte kryds ved de to workshops, du ønsker, når du melder dig til.

16.15 – 16.30

Evaluering og tjek ud

Workshop A) Vive les nouvelles technologies – v/ Dea Jespersen, fransklærer ved Syvstjerneskolen
i Værløse, lærebogsforfatter
Les nouvelles technologies est un nouveau thème qui s’adresse aux 9èmes et 10èmes classes. L’atelier
est construit autour d’un cahier « prêt-à-enseigner » en libre accès. Avec des activités du cahier et
des exemples de productions d’élèves, on s’intéressera surtout à la question d’échafaudage
(stilladsering) pour aider les élèves de différents niveaux dans leurs productions orales et écrites.
Workshop B) Des vies différentes – v/ Fabienne Borresen, fransklærer ved Skovvangskolen i Allerød, lærebogsforfatter, medlem af Opgavekommissionen for fransk
Je vous propose de rencontrer des personnes avec des vies différentes. A partir de textes, vidéos,
bande-annonces, affiches et commentaires Facebook, nous ferons la connaissance d’un jeune
nageur, d’une rescapée et d’élèves en classe d’acceuil. Au cours de l’atelier nous travaillerons sur
des documents exploitables dans les classes de 8e et 9e et réfléchirons à des exemples de
questions « prøveoplæg » pour l’examen de fin d’année.
Workshop C) Vacances aux pays francophones – v/Céline Willerup, fransklærer ved Virum Skole
Au cours de cet atelier, nous partirons à la découverte de différents pays francophones. L’accent
sera mis sur les grandes attractions à visiter et les activités à faire en pleine nature.
A partir de documents authentiques, textes, images, films et sites, nous travaillerons sur comment
aider les élèves à s’exprimer sur les sujets suivants : Que faire pendant ses vacances et quelles
possibilités nous offrent ces destinations variées ?
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