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Studieplan 2005/2006

Spansk - DEL 1 (Videreutdanning for lærere på
ungdomstrinnet)

Spansk del 1 har som hovedmål å gi studenter uten spesielle forkunnskaper en solid
innføring i spansk, slik at de etter endt kurs er i stand til å kommunisere i en spansktalende
kontekst. Studentene skal kunne håndtere dagligdagse sosiale situasjoner og ha et ordforråd
som er tilstrekkelig for å kunne uttrykke seg i lengre sammenhengende setninger. De skal
kunne fortelle og beskrive både i nåtid, fortid og fremtid, samt opparbeide seg nødvendig
kjennskap til spansk grammatikk. Studentene skal bli i stand til og i en viss grad forstå
autentisk talt spansk og bruke språket funksjonelt i varierte muntlige og skriftelige
situasjoner. Parallelt med utvikling av språklig kompetanse vil studentene kontinuerlig bli
utfordret på didaktiske problemstillinger i forhold til egen lærergjerning. Kurset søker å
utvikle studentenes refleksjon over egen læringsprosess og fagets innhold, og dermed
utvikle forståelse for elevenes læringsprosesser i faget. Spansk kultur og historie vil også
være tema på dette kurset.

Faglig innhold

HiL har engasjert fagpersoner fra spanskmiljøet ved Universitetet i Bergen til å undervise og
kvalitetsikre språkopplæringen. Det detaljerte innholdet og formen på studiemodellen vil bli
konkretisert nærmere i samspill med dem og med representanter fra kommunene i Oppland og
Hedmark.

I strategidokumentet "Kompetanse for utvikling" heter det om 2. fremmedspråk: "det skal legges mer
vekt på en praktisk tilnærming med økt vekt på ferdigheter i kommunikasjon av ulik art og på ulike
nivåer. Dette krever faglig og fag-didaktisk kompetanseutvikling for de lærerne som underviser i
faget." Dette tar Høgskolen i Lillehammer på alvor og vil i samarbeid med NTNU og Universitetet i
Bergen tilby videreutdanning for lærere i 2. fremmedspråk fra høsten 05. De ulike kursene vil
tilsammen dekke de tre hovedområdene i den nye læreplanen, språkkompetanse (spansk og fransk)
kulturkompetanse og språklæringskompetanse. Et helt spesielt fokus vil ligge på fagdidaktikk, kreativ
mediebruk og en praktisk/metodisk tilnærming til opplæringen.

Opptakskrav

Opptakskravet er godkjent lærerutdanning. Påmelding til skoleeier innen 15. april 2005.
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Undervisnings- og læringsmetode

Det legges opp til 12 undervisningsdager i løpet av kurset, organisert som todagers samlinger ca en
gang pr. måned (torsdag og fredag). Samlingene finner i hovedsak sted på HiL. Samtidig legges det
også opp til regionale samlinger i mindre grupper, delvis veilederstyrt og delvis deltakerstyrt. Fokuset i
disse samlingene vil være å utvikle studentenes lytte- og snakkeferdigheter i spansk, med tydelig
definerte oppgaver og rammer. Det forventes i tillegg at studentene legger ned betydelig egenaktivitet
mellom samlingene gjennom individuelt lesearbeid og oppgaveløsning. Et nettbasert læringsmiljø vil
bli benyttet som læringsstøtte, og det forventes at studentene har tilgang på PC og internettforbindelse
enten hjemme eller på jobb.

Eksamen

Kurset avsluttes med en eksamen som vil bestå av skriftlig hjemmeoppgave og en muntlig del.
Vurderingsform: bestått/ ikke bestått.

Utenlandsopphold

HiL jobber for å få til en samarbeidsavtale med et spansk universitet som muliggjør et studieopphold i
Spania mai/juni 2006, av 2-3 ukers varighet. Det vi da legges opp til at studentene innkvarteres hos
spanske vertsfamilier og deltar på tilrettelagte kursopplegg på dagtid. Utgiftene til et slikt
studieopphold dekkes ikke av studieavgiften, men HiL vil være behjelpelig med å finne frem til
aktuelle stipendordninger. De totale kostnadene til et slikt utenlandsopphold vil dreie seg om anslagsvis
10 000 – 12 000 kroner.

Merknad: rammene og innholdet i et slikt utenlandsopphold vil bli konkretisert nærmere etter hvert,
men det presiseres at et slikt opphold anses som en sentral del av kurset og deltagelse bør regnes som
obligatorisk.

Studiekostnader

I tillegg til studieavgiften på kr 13.000,- kommer en semesteravgift, kopinoravgift og IKT-avgift på ca.
kr 500,- pr. semester. Utgifter knyttet til litteratur, studiemateriell, reise og opphold i forbindelse med
samlingene og utenlandsopphold kommer også i tillegg.

Heltid/ deltid

Deltid
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Studielengde

okt 2005 - juni 06

Grad/ kompetanse

Videreutdanning

Opptak

Lokalt opptak

Kull
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Emneoversikt


