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Læreren AE - Andreas Eriksen - Undervisningsbeskrivelse
Udskrevet fra Lectio: 13/5-2019 08:00

 Vis samlet undervisningsbeskrivelse samt elevtilknytning til forløb

Undervisningsbeskrivelse
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Termin(er) 2018/19

Institution Hovedstadens Kristne Gymnasium

Fag og niveau Fransk B

Lærer(e)

Hold 2018 Fr/a (1a Fr)

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

Titel 1 Introduction/Evaluation/Révision

Titel 2 Sprog på tværs (Dansk-Fransk) + Francophonien

Titel 3 Frankrig, den sociale fordeling

 
Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Titel 1 Introduction/Evaluation/Révision 
 
I dette forløb er det vigtigt for mig, at evaluere Pauline og Daniellas niveau. 
Hvilken faglig bagage har de med fra grundskolen? Derefter, vil vi gå i gang med de basale
grammatiske kompetencer: 
-Présent de l'indicatif (être/avoir/1st grupper verber) 
-Passé composé 
-Futur proche 
-Ordklasser 
 
Vi vil også begynde at interessere os for Francofonien (alle fransktalende lande).

Indhold Kernestof:
Oversæt dialogen fra "il a déjà tes yeux". (ikke bogstaveligt).

Omfang Estimeret: 10,00 moduler 
Dækker over: 13 moduler

Særlige fokuspunkter

Væsentligste arbejdsformer

Titel 2 Sprog på tværs (Dansk-Fransk) + Francophonien 
 
I dette forløb skal vi studere ordklasser og sammenligne den danske og franske grammatik.
Syntaksen skal overvejes og forstås som et system. Grammatiske øvelser/læsning/skrivning. Udover
det vil vi fortsætte undersøgning af de fransktalende lande (Nordafrikanske/Syd Sahara Afrinske
lande).

Indhold Kernestof:
Se resten af filmen L'Ascension og svar på spørgsmålene.
Questions sur le film L'Ascension.docx
Aflever opgaven "Gad Elmaleh - One man show" (oversættelse+svar til spørgsmål)

Omfang Estimeret: 15,00 moduler 
Dækker over: 17 moduler

Særlige fokuspunkter

Væsentligste arbejdsformer
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Titel 3 Frankrig, den sociale fordeling 
 
I dette forløb vil vi interessere os for de forskelige sociale klasser i Frankrig. Gentrificering i Paris,
social fordeling i storbyer, på landet. Et nærmere blik på franskmændenes situation i 2019.

Indhold Kernestof:
Svar på spørgsmålene om "Stromaë, un mec formidable"
STROMAE documentaire - questions 1A.docx
Læs artiklen "Chômage: femmes et hommes désormais à égalité" fra "La répartition sociale en 
France" og svar på spørgsmålet.
Se resten af filmen "Mauvaises herbes" og svar på spørgsmålene.
Questions sur Mauvaises Herbes.docx
Forbered "Hverdagssporgsmål II" (20/30 min forberedelse)
Hverdagssporgsmål II (om gym).docx

Omfang Estimeret: 20,00 moduler 
Dækker over: 24 moduler

Særlige fokuspunkter

Væsentligste arbejdsformer


