SPROGLÆRERFORENINGEN
Byg sproget op
Sproglærerforeningens sprogkonference 2021
torsdag den 18. marts 2021 kl. 10–16.00 i Vejle Musikteater, Vedelsgade 25, 7100 Vejle
Konferencen vil være en god blanding af teori og praksis. Du vil få ny viden og mulighed for at deltage
i faglige diskussioner. Du vil få tips og ideer til din undervisning.
Målgruppe: sproglærere på mellemtrinnet og i udskolingen
Kursusafgift: medlemmer: 995 kr.; ikke-medlemmer: 1.295 kr., lærerstuderende: 700 kr.
Tilmelding: senest 21. februar 2021 på https://forms.gle/48DpbKjdioXkJFVr8
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Program
Kl. 09.30: Morgenbuffet ved ankomst
Kl. 10.00: Velkomst v/ Rita Mogensen, Sproglærerforeningens formand
Kl. 10.15: Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) – Midtvejs v/ Mette Skovgaard Andersen
og Hanne Wacker Kjærgaard, ledere af henholdsvis NCFF øst og vest
Hvor er vi – og hvor skal vi hen sammen? Status på centrets arbejde og perspektiver for fremtiden.
Kl. 10.45: Kaffebuffet med frugt
Kl. 11.00: Byg sproget op med Lego v/ Ulla Krogsgaard og Marianne Hubert, fremmedsprogskonsulenter ved CFU Absalon
Formål: Der sættes fokus på, hvorledes LEGO i sprogundervisningen kan facilitere og støtte
sprogtilegnelsen for alle elever. Temaet er mash-up eventyr.
Indhold: Workshoppen bygges op omkring følgende tre faser:
▪ Fokus på arbejdet med elevernes forforståelse.
Der arbejdes med teknikker og redskaber, du direkte kan overføre til din daglige undervisning.
▪ Mash-up-eventyr bygges og fortælles i Lego, og der tages billeder af scenerne.
▪ Eventyret fortælles som en multimodal fortælling i BookCreator.
Byg sproget op med LEGO: Det sproglige tema er eventyr. Der arbejdes hen imod et mash-up
eventyr som slutprodukt, dvs. et eventyr indeholdende træk fra tre forskellige kendte eventyr.
I arbejdet indgår såvel mundtlig som skriftlig kommunikation, mens fortællingen bygges med
Lego.
I workshoppen bliver du klædt godt på til temaet, metoden og it-værktøjer.
Medbring computer samt mobiltelefon/tablet.
Eksemplerne i workshoppen er på engelsk og tysk, men kan overføres til fransk.
Kl. 12.30: Frokost
Kl. 13.30: Byg sproget op med Lego – fortsat
Kl. 15.00: Kaffebuffet med kage
Kl. 15.15: Byg sproget op med LEGO – fortsat
Kl. 16.00: Afslutning
Ret til ændringer forbeholdes.
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Sproglærerforeningens generalforsamling 2021
Torsdag den 18. marts 2021 kl. 17-19 i Vejle Musikteater, Vedelsgade 25, 7100 Vejle
Dagsorden ifølge vedtægterne

Der vil blive mulighed for at tilkøbe en middag efter generalforsamlingen for 300 kr. Deltagelse i generalforsamlingen er gratis.
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