Konference om
NABOSPROGSDIDAKTIK

INVITATION:
27. marts 2020, kl. 10-15, Campus UC Syd, Lembckesvej 3-7, 6100
Haderslev
KursKultur 2.0-projektet inviterer til: Konference om dansk og tysk som nabosprog.
Formål: Konferencen skal bidrage til udviklingen af en fælles dansk-tysk
nabosprogsdidaktisk ramme for sprogundervisningen. Denne skal kunne anvendes som
værktøj til at fremme de sproglige og interkulturelle kompetencer hos vores børn og unge
i den dansk-tyske grænseregion og ikke mindst bidrage til en større motivation og lyst til
at lære nabosproget.
Efter to indledende foredrag får deltagerne mulighed for aktivt at bidrage med praktiske
erfaringer og ønsker til formidlingen af dansk og tysk som nabosprog.
Baggrund: Udviklingen af en fælles nabosprogsdidaktik er et fokusområde i det dansktyske Interreg-projekt KursKultur 2.0. I projektet er der afsat puljemidler, som kan søges
til udarbejdelse af koncepter, materialer, best-practice-eksempler m.v. for at implementere
nabosprogsdidaktikken i praksis.
Deltagere: Alle med interesse for dansk og tysk som nabosprog særligt fra skoler,
undervisnings- og uddannelsesinstitutioner med fokus på tyskundervisningen i Danmark
og danskundervisningen i Tyskland. Danske og tyske sprogkundskaber er dog en
forudsætning, idet oplæggene vil være på både dansk og tysk.
Tilmelding: kulturregion@region.dk senest d. 23. marts. Deltagelsen er gratis.

Konferenceprogram NABOSPROGSDIDAKTIK, d. 27. marts 2020,
kl. 10-15, Lembckesvej 3-7, 6100 Haderslev
kl. 9.30-10.00

Tilmelding og kaffe

kl. 10.00-10.15 Velkomst / Prorektor Dr. Alexander von Oettingen, UC Syd
kl. 10.15-11.15 Nabosprogsdidaktik i en nordisk kontekst, inkl. diskussion
Lis Madsen, Københavns Professionshøjskole
kl. 11.15-12.15 Nabosprogsdidaktik i den tysk-hollandske grænseregion,
inkl. diskussion
Nicole Derksen & Horst Baranowski, euregio realschule Kranenburg
kl. 12.15-13.00 Frokost
kl. 13.00-13.45 Tre parallelle workshops
kl. 13.45-14.00 Kaffe og kage
kl. 14.00-14.45 Tre parallelle workshops
kl. 14.45-15.00 Afslutning

Workshops:
Workshop 1: Nabosprogsdidaktik fra mål til praksis / Renate Jacob, IQSH
I læseplanen og undervisningsvejledningen for faget dansk i de offentlige skoler i
Schleswig-Holstein (Fachanforderungen Dänisch und Leitfaden) indgår begrebet
nabosprogsdidaktik allerede. I denne workshop gives der en kort introduktion til hensigten
med at introducere begrebet nabosprogsdidaktik, og der fortælles om de første erfaringer
i praksis. Derefter vil workshoppen dreje sig om følgende spørgsmål:
Hvilke impulser giver Fachanforderungen Dänisch til nabosprogsdidaktik på dansk side? /
Hvad vil være vigtigt for en fælles nabosprogsdidaktik på tværs af grænsen? / Hvad er
nødvendige forudsætninger for at omsætte nabosprogsdidaktikken i praksis – materialer,
efteruddannelse mv.?

Workshop 2: Nabosprogsdidaktik vs. Fremmedsprogsdidaktik – hvad er
forskellen og hvad skal vi bruge en nabosprogsdidaktik til? / Camilla F. Hansen,
UC Syd
Efter et kort impulsoplæg skal deltagerne i workshoppen diskutere, drøfte og identificere,
hvad det specielle ved nabosprogsdidaktikken er og hvordan nabosprogsdidaktikken
kan/skal adskille sig fra fremmedsprogsdidaktikken. Hvilke muligheder og hvilke
begrænsninger ligger der i at bruge nabosprogsbegrebet om dansk og tysk? Workshopdeltagerne skal være med til at operationalisere og præcisere begrebet
nabosprogsdidaktik og arbejde med deres egne forforståelser heraf.
Workshop 3: Dansk og tysk i samfundet. Hvorfor skal vi lære hinandens sprog?
/ Jacob Fuglsang, Uddannelsesredaktør Politiken.
Jacob Fuglsang vil indledningsvis fortælle om den sprogpolitiske diskurs i Danmark og
hermed give en impuls til at diskutere, hvordan vi kan tydeliggøre vigtigheden i at lære
fremmedsprog og særligt nabosprog ud fra et samfundsmæssigt perspektiv.

