Fælles dansk-tysk efteruddannelse
for nabosprogslærere
Kindergartenkonferenz
NameomVeranstaltung
Efteruddannelsesforløb
nabosprog i indskoling og mellemtrin,
28. oktober ONLINE samt d. 2. og 3. december i Flensburg
Formål: Efteruddannelsesforløbet sætter fokus på nabosprogdidaktik og vil være en
blanding af teori, praksisinspiration og erfaringsudveksling med kollegaer. Første del finder
sted som et online optaktsarrangement den 28. oktober fra kl. 13.30 til 16.00. Anden del
er et to-dages-kursus den 2. og 3. december (fra eftermiddag til eftermiddag og vil være
inkl. overnatning). Deltagerne vil både blive introduceret til ny faglig viden om
nabosprogsdidaktik men også få konkrete forslag til undervisningsmaterialer og
undervisningsaktiviteter, som de kan anvende i egen undervisning.
Deltagere: Efteruddannelsesforløbet retter sig mod tysklærere fra hele Region
Syddanmark og hele Region Sjælland og mod dansklærere fra det nordlige SchleswigHolstein (Landkreise/Städte FL, NF, SL, KI, NMS, RD, PLÖ, OHT, HL).
Tilmelding: kulturregion@region.dk senest d. 27. oktober. Deltagelsen i begge
arrangementer er gratis. Udgifter til overnatning, forplejning og materialer d. 2.+3.
december betales af KursKultur 2.0 projektet.
Kontakt: Anja Peist (apei@region.dk)
Kurset finder sted som del af Kurskultur 2.0-projektet.

Program for online optaktsarrangement den 28. oktober 2021
fra kl. 13.30 til 16.00
Kl. 13.30

Velkomst og indledende ord med baggrund for
efteruddannelseskurset ved Anne-Mette Olsen (KursKultur 2.0,
Regionskontor & Infocenter)

Kl. 13.40

Oplæg med efterfølgende diskussion om den teoretiske viden
og merværdien ift. en dansk-tysk nabosprogsdidaktik /
lektor Camilla Hansen (UC SYD)

Kl. 14.20

Pause

Kl. 14.30

Oplæg med efterfølgende diskussion om danskfagets
implementering som nabosprog i Schleswig-Holstein:
Fordele og udfordringer i sprogundervisningen og i
udvekslingssituationer / Renate Jacob (IQSH-Institut für
Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holsteins)

Kl. 15.10

Workshoprunde med mulighed for networking om egne
erfaringer i nabosprogsundervisningen og i
udvekslingssituationer, refleksion om ny formidlede,
konkrete nabosprogsdidaktiske metoder samt forslag til
kursets videre forløb

Kl. 15.40

Information om støttemuligheder, undervisningsmaterialer
og forsmag på kursets anden del d. 2./3. december 2021

Kl. 16.00

Tak for i dag!
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