Klasstandem som
arbetsmetod inom
undervisningen i det
andra inhemska
språket

www.cll.fi
CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA
| Åbo Akademi, CLL Vasa: PB 311, 65101 Vasa, tfn: (06) 324 7102, fax: (06) 324 7123 |
| Åbo Akademi, CLL Åbo: Fabriksgatan 2, 20500 Åbo, tfn: (02) 215 4944 fax: (02) 215 4943 |
|  Y rkeshögskolan Novia, CLL, PB 6, 65201 Vasa, tfn: (06) 328  5 211, fax: (06) 328  5 210 |

Klasstandem som arbetsmetod
inom undervisningen i det andra
inhemska språket
• Tid: 25.10.2014 – våren 2015
• Plats: Åbo Akademi, Strandgatan 2, Vasa
• Anmälan: www.cll.fi/anmalan senast 26.9.2014
Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som jobbar som finsklärare i gymnasiet och i
den grundläggande utbildningen åk 7-9.
Kursens målsättning är att ge deltagarna ökade kunskaper om hur man kan
integrera klasstandem i undervisningen i det andra inhemska språket (finska och
svenska). Under kursen presenteras och diskuteras klasstandem som pedagogisk
modell för språkundervisning, där svensk- och finskspråkiga elever kan mötas
i autentiska interaktionssituationer för att använda och utveckla sina kommunikativa färdigheter i det andra inhemska språket. Kursen är uppbyggd kring
föreläsningar, diskussioner inkl. ”best practices” för tandemundervisning samt
studiebesök till tandemskola.
Utbildare: Professor i finska språkets didaktik Michaela Pörn, Åbo Akademi;
projektledare Katri Karjalainen, Flerspråkighetsinstitutet vid Vasa universitet
och Åbo Akademi; speciallärare Linn Nybäck m.fl.
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Program
Modul 1: Lärare kan – totta kai! den 25.10 kl 8.30-16
Seminariedag i finska med varierande teman. Gemensam föreläsning under förmiddagen, parallella
workshops under eftermiddagen. Under eftermiddagen bör workshoppen ”På tandemtur i klasstandem” väljas som ett alternativ. Workshoppen ger en inblick i tandem som språkinlärningsmetod och
klasstandem som en modell för språkundervisning. I tandem samtalar två elever med olika modersmål med varandra för att lära sig varandras språk. Partnerna växlar mellan språken, vilket innebär
att de fungerar turvis som lärande part och turvis som språklig mentor på det egna modersmålet.
Klasstandem som pedagogisk modell för språkundervisning innebär att svensk- och finskspråkiga
elever kan mötas i autentiska interaktionssituationer och använda och utveckla sina kommunikativa
färdigheter i det andra inhemska språket. Under workshoppen presenteras hur klasstandem skiljer sig
från traditionell språkundervisning och andra undervisningskontexter, såsom språkbad. Du får också
kunskap om din roll som lärare i klasstandem och hur du på din skola kan organisera tandemundervisningen i språkligt blandade undervisningsgrupper.
Närmare information på hemsidan http://lararekan2014.wordpress.com/
Dagen är ett samarbete med KUNNIG-projekten i Vasa stad, Korsholm, Vörå, Malax, Närpes.

Modul 2: Best practices i tandemundervisning den 25.11.2014 kl 14-17
•
•

Redskap för att inleda en tandemkurs
Kommunikationsstrategier i tandemparens interaktion

•

Uppgiftstyper med utgångspunkt i autentiska videoklipp

Modul 3: Studiebesök ”En språkresa som tar dig från Finland ut i världen”
våren 2015 (½ dag)
•
•
•
•

Observation av tandemkurs 2 vid Vasa gymnasium
Förberedande diskussion
Observation av tandemlärarnas undervisning
Efterhandledning

Modul 4: Studiebesök ”Kulturkännedom över språkgränserna” våren 2015 (½ dag)
•
•
•
•

Observation av tandemkurs 6 vid Vasa gymnasium
Förberedande diskussion
Observation av tandemlärarnas undervisning
Efterhandledning

Klasstandem som arbetsmetod inom
undervisningen i det andra inhemska språket
Anmälan
Anmälan: via länken www.cll.fi/anmalan senast den 26.9.2014!

Kontaktperson
Planerare Charlotte Grägg, charlotte.gragg@abo.fi, 06-324 7130, www.cll.fi

Avgift
Kursen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därmed avgiftsfri för
deltagarna, som dock själva bör stå för kostnader gällande resor, kost och logi.
En anmälan till kursen innebär en reserverad studieplats och är därmed bindande, men
inte personlig. Vid ev förhinder förutsätts den anmälda själv utse en ersättare samt meddela
till arrangören.

Pedagogik och lärarfortbildning
vid CLL
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