Fransklærernes Dag 2022

Aux ateliers des idées
På årets Fransklærernes Dag præsenterer workshopinstruktørerne et emne, som de brænder for.
Det har resulteret i et spændende og varieret program, hvor du kan hente inspiration til din
undervisning.
Herudover deltager læringskonsulent for fransk, Ulla Lund Jespersen, som fortæller om nyt fra
Ministeriet og om prøverne.
Vi skal høre om et interessant nyt projekt med fransk i 3. klasse.
Udlandsredaktør og frankrigskorrespondent på Weekendavisen, Aske Munck, holder et af sine
altid spændende oplæg om “La France aujourd'hui” …
Vi gentager succesen med at træne mundtlig sprogfærdighed.
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. 27. januar 2022 kl. 09.30-16.30
CFU, Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Medlemmer af Sproglærerforeningen 950 kr.; ikke-medlemmer 1.250
kr.
Senest d. 1. januar 2022 på https://forms.gle/kDJiMiYgLZ9f44as7

Program:
9.15 – 9.30

Ankomst og morgenkaffe

9.30 – 9.45

Velkomst og orientering om Sproglærerforeningen v/ Mette Dige fra Fransk
Fagudvalg

Sproglærerforeningen, Fransk Fagudvalg

9.45 – 10.00

Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet v/ Ulla Lund Jespersen,
læringskonsulent for fransk

10.00-10.45

Politique et société en France v/ Aske Munck, frankrigskorrespondent på
Weekendavisen

10.45-11.00

Pause café

11.00 – 12.00

Atelier d’expression oral v/ Fabienne Borresen et Alain Clavier
Nous proposons de vous donner l’occasion de parler français avec nos deux
francophones: Fabienne et Alain. Vous aurez la possibilité parler d’un sujet
lancé par les instructeurs. Il vous sera possible de participer à la conversation
sans préparation.

12.00 – 12.45

Frokost og vidensdeling

12.45- 13.30

Français précoce – fransk i 3. klasse v/ Rikke Hjort Hvillum, lærer på
Samsøgades Skole
Præsentation af det første halve års erfaringer med projektet “Tidlig
sprogstart – fransk i 3. klasse”, som foregår i skoleåret 2020-21.

13.30 – 14.45

Workshop 1

14.45 - 15.00

Pause café

15.00 – 16.15

Workshop 2

16.15 – 16.30

Evaluering og au revoir (foregår i workshops)

Workshop 1: On joue avec les mots v/ Fabienne Borresen, fransklærer på Lillevang Skole i Allerød,
lærebogsforfatter, medlem af Opgavekommissionen for fransk
Je vous propose des activités pour travailler l’acquisition de vocabulaire d’une manière ludique.
L’accent sera mis sur la prononciation et l’intonation ainsi que l’apprentissage de « chunks ». Nous
verrons par exemple comment écrire un poème ou les paroles d’une chanson, faire des rimes,
travailler une courte pièce de théâtre et s’exercer à dire des virelangues. Les activités présentées
s’adressent aux élèves de tous niveaux de langues.
Workshop 2: Motivation et progression sur le thème de la musique. v/ Alain Clavier, fransklærer
på Risbjergskolen i Hvidovre
Je vous propose des activités destinées à motiver les élèves (8.-9. kl.) autour du thème de la
musique. Pas besoin de savoir chanter ni de jouer d’un instrument! Le thème de la musique est
idéal pour combiner progression à l’écrit et à l’oral, vous verrez.

Sproglærerforeningen, Fransk Fagudvalg

