Sproglærerforeningen
Motivation for sprog
Sproglærerforeningens sprogkonference 2022
Torsdag den 24. marts 2022 kl. 10–16.00 i Vejle Musikteater, Vedelsgade 25, 7100 Vejle
Kurset 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 i grundskolen og andre med interesse for sprogundervisning

Kursusafgift:

medlemmer: 1.495 kr.; ikke-medlemmer: 1.795 kr., lærerstuderende: 700 kr.

Tilmelding:

senest 15. januar 2022 på https://forms.gle/2eeqTnGT4pknKP8J9
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Program
Kl. 09.30: Morgenbuffet ved ankomst
Kl. 10.00: Velkomst ved formanden
Kl. 10.15: Motivation og barrierer for sprog v/ Mette Skovgaard Andersen og Hanne Wacher, ledere
af Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF)
Ingen kan være i tvivl om, at motivation er essentiel for et hvilket som helst læringsområde, derfor
også fremmedsprogstilegnelse (se. fx . Skaalvik & Skaalvik 2005), men motivationsfænomenets
komplekse natur, dynamiske status og situerethed (se fx. Dörniey) gør det vanskeligt at vide, hvordan
man kan arbejde systematisk med elevers og studerendes motivation. En første forudsætning er at
kende til de barrierer, der måtte være for motivation for at lære/læse fremmedsprog, og vi vil i denne
workshop fortælle om Centrets til dato viden inden for området, blandt andet baseret på nylige
barriereanalyser blandt grundskolens elever.
Kl. 11.00: Kaffebuffet med frugt
Kl. 11:15: Workshop I – vælg mellem workshop A-B-C
Kl. 12.30: Frokost
Kl. 13.30: Workshop II – vælg mellem workshop D-E-F
Kl. 14.45: Kaffebuffet med kage
Kl. 15.00: Nyt fra undervisningsministeriet v/ læringskonsulenterne
Kl. 15.45: Afslutning og evaluering
Kl. 16.00: Farvel og tak for denne gang
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Workshop A: Warmers, fillers and coolers – inspiring teenagers to want to learn v/ Sarah Nakel, lærer og
instruktør
How often do you need to change the tempo of your lesson? Or regain attention? This workshop will give you
games and activities you can use directly, or adapt, to any area in your English teaching, to stimulate your
pupils’ language and learning needs.
Kursussprog: engelsk
Workshop B: Neues aus Desutschland v. Martin Herold, Fortbilder für Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht
und Geschäftsführer für Deutsche Auslandsgesellschaft
Wie hat sich Deutschland und wie hat sich Deutsch (im gesamten deutschsprachigen Raum) seit Anfang 2020
entwickelt? Im Workshop sollen „Corona-Deutsch“ sowie gesellschaftliche Veränderungen in Deutschland
(insbesondere unter jungen Menschen) präsentiert und miteinander diskutiert werden – mit Hinblick auf für
junge Menschen in Dänemark besonders relevante/interessante Themen. Unter anderem soll es um Schule
und Schulalltag in Deutschland gehen.
Kursussprog: tysk
Workshop C: v/ Emmanuel Zimert, Institut français de Copenhague
Indhold og workshoptitel forventes klar i september/oktober 2021.
Kursussprog: fransk
Workshop D: Brobygning v/ Kristina Silla, grundskolelærer og formand for Fransk Fagudvalg
Brobygning med fokus på sprog. Overvejer I som kommune eller skole at brobygge mellem sprogfagene? Hvad
kan eleverne få ud af at bygge sprog mellem grundskolen og de videregående uddannelser? Jeg vil i mit oplæg
komme med et konkret forløb, hvor jeg har arbejdet mellem grundskolen og et gymnasium. Derudover
præsenterer jeg simple øvelser, som man kan tage med hjem til at påbegynde samarbejdet med sprog på tværs
af skoleniveauerne.
Workshop E: Kom i gang med eTwinning v/ Lotte Tingsager, eTwinning-ambassadør og grundskolelærer
Vil du gerne rejse ud i Europa, men blive i klassen? Så er eTwinning løsningen. Med eTwinning får din
undervisning et internationalt islæt gennem kulturmøder. Endvidere udfordres dine elevers sprogfærdigheder
og ICT skills gennem problembaseret læring. Du bliver introduceret til eTwinning-portalen, og hvordan du kan
komme i gang med dit eget projekt. Det vil være en fordel, hvis du tilmelder dig eTwinning før kurset.
Workshop F: What´s in it for you? v/ Mette Skovgaard Andersen og Hanne Wacher, ledere af NCFF
NCFF's centerledelse fremlægger mulighederne for at søge midler, sparring og inspiration hos NCFF.
Hvis ikke andet er anført, er kursussproget dansk.
Ret til ændringer forbeholdes.
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Sproglærerforeningens generalforsamling
Torsdag den 24. marts 2022 kl. 16.30–18 i Vejle Musikteater, Vedelsgade 25, 7100 Vejle
Dagsorden ifølge vedtægterne
Der vil være mulighed for at tilkøbe en middag efter generalforsamlingen for 300 kr.
Deltagelse i generalforsamlingen er gratis men kræver, at man er personligt medlem og har betalt kontingent.
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