TEMADAG FOR UNDERVISERE I FVU FOR
TOSPROGEDE MED FOKUS PÅ ORDFORRÅD
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og Uddannelsesforbundet inviterer lærere, der underviser i FVU for
tosprogede til temadag om ordforråd.
Temadagen er tilrettelagt sammen med erfarne undervisere i
FVU for tosprogede. Formålet er at give deltagerne viden,
metoder, redskaber og mulighed for at udveksle erfaringer i
forhold til, hvordan man udvikler og styrker undervisningen
og de tosprogedes faglige udbytte af den.

Den 1. november 2016

En forudsætning for god læseforståelse er et godt ordkendskab. Netop på dette punkt adskiller de tosprogede deltagere i FVU
sig væsentligt fra etniske danskere. Temadagen vil have sit fokus her – på ordforråd.
Om formiddagen har vi inviteret professor Birgit Henriksen, KU, til at holde oplæg om, hvordan den leksikalske kompetence kan
omsættes til praksis i undervisningen. Birgit Henriksen vil også komme lidt ind på forskellige memoteknikker. Arbejdsformen vil
være en vekselvirkning mellem oplæg og små korte par- eller gruppeøvelser.
Til ordforrådet hører gråzonesproget, det før-faglige sprog. Adjunkt Helene Türkmen, professionshøjskolen UCC, vil holde et
oplæg, hvor hun bl.a. kommer ind på, hvilke fordele (og ulemper?) der er for den flersprogede kursist, og hvordan man som
underviser understøtter og udvikler metasproglig bevidsthed og hensigtsmæssige semantiske strategier.

Eftermiddagen byder på valg af workshops:
1. Arbejdet med feedback i undervisningen
v. lektor Helle Bonderup Grene, VIA
2. Sprog og matematik
v. underviser Elisabet Bellander, Komvux Malmø
3. En forsættelse af formiddagens oplæg om gråzonesprog
v. lektor og adjunkt Helene Türkmen, UCC
4. Bogstaver i ordforrådet: om at lære at stave
v.lektor, ph.d. Holger Juul, Center for Læseforskning

Dagen afsluttes med en paneldebat
med fokus på udfordringer og muligheder i forhold til fvu- indsatsen
for tosprogede.

Praktiske oplysninger:
Tid:
Sted:
Pris:
Tilmelding:
Bustransport:

Tirsdag den 1. november 2016 kl. 09.15 – 16.00
Vingsted hotel & konferencecenter, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsted
Gratis
www.uddannelsesforbundet.dk
Tilmeldingsfrist den 14. oktober kl. 12.00
Der er mulighed for at tilmelde sig gratis bustransport fra Vejle Station til Vingsted og retur. Ved tilmelding og
ikke mødt op, kræver vi et gebyr på 100 kr.
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