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Studientage in Lüneburg
Det summer af tyske og danske gloser
på restauranten i Lüneburg, og man
er ikke i tvivl om, at 25 engagerede
danske tysklærere har sat hinanden
stævne på den hyggelige restaurant,
da spørgsmål såsom ”Hvordan får
du bevægelse med i undervisningen?” ”Hvordan inddrager du grammatikken?”, krydres med ord som
fluesmækker, bolde og sanglege.
Der udveksles idéer på højt plan,
mens man også får spurgt sidemanden om, hvor vedkommende arbejder,
hvilket klassetrin der undervises på, og
hvad vedkommende ellers laver i sin
fritid – ud over at være vildt begejstret
for tysk.
Deltagerne repræsenterer et bredt
udsnit af den tyske lærerstand i såvel folkeskolen som gymnasiet, men
uanset om man underviser i 5. klasse
eller på gymnasieniveau, har man den
samme glæde for tyskfaget.
Kurset har budt på teaterpremie-

re på teaterstykket Medea på Lüneburg Theater, besøg på Salzmuseum
og guidet tur i Lüneburgs romantiske
kringlede gader og stræder, hvor deltagerne følte sig som en del af tv-serien Rote Rosen, da de i høj solskin
spadserede over broen mod Hotel
Bergström eller sad på en fortovscafé
på Am Markt.
Derudover bød kurset på oplæg fra
tyske oplægsholdere om Umgangssprache ved Friederike Kause (Aubiko
e.V., Hamburg) og Zur aktuellen politischen und gesellschaftlichen Situation in Deutschland am Tag vor der
Bundestagswahl am 24.09.2017 ved
Martin Herold (Deutsche Auslandsgesellschaft). Men ingen tvivl om, at
skolebesøget gjorde et stort indtryk
på alle deltagere. Deltagerne besøgte
i grupper tre forskellige skoler, hvor de
var med i undervisningen og efterfølgende havde mulighed for at udveksle
ligheder og forskelle med de tyske læ-

Lüneburg holdet

Seminar in Kiel
Sæt kryds i kalenderen d. 20/9–23/9 2018!
Tysk Fagudvalg arrangerer kursus i Kiel.
Mærk suset fra Kielerkanalen, mens DU får faglig inspiration og sparring
med tysklærere på tværs af skoler og skoleformer.
Kurset byder på:
• besøg på en tysk skole, hvor du oplever undervisningen
• deltagelse i et kulturelt arrangement
• oplæg til din daglige undervisning
Max. 25 deltagerpladser
Pris: 4.000 kr. for ikke-medlemmer af Sproglærerforeningen
Pris: 3700 kr. for medlemmer af Sproglærerforeningen
Deltagerne sørger selv for kørsel.
Se program i Sproglæreren nr. 1 2018.
Bindende tilmelding og betaling fra medio januar på www.sproglaererforeningen.dk
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Af Lene Stisen,
lærer på
Ålestrup
Realskole,
Tysk Fagudvalg

rere. Dette skolebesøg gav stof til eftertanke; idet de danske lærere mødte
en undervisning, hvor hverken de tyske lærere eller deres elever anvendte
computere/tablets. Desuden blev der
ikke set mobiler hos de tyske elever i
undervisningen. En helt anden undervisningsverden end i Danmark, hvilket
efterfølgende lystigt blev diskuteret
blandt de danske lærere.
Efter tre tætpakkede og inspirerende dage bliver det sidste måltid
indtaget på restauranten Krone, hvor
der er blevet serveret Lüpus til forret,
det lüneburgske ord for tapas. Det er
ved at være tid til at tage afsked, og
Tysk Fagudvalg takker for denne gang
med: ”Tschüss, wir sehen uns wieder
in Kiel, 2018”.
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