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Tilbud  om  gratis  sproglærerseminar  med  en  række  
fokuspunkter:  
 

•   CLIL: Indholds- og sprogintegreret læring ”Content and Language Integrated Learning” 
•   Vidensdeling og deling af ressourcer 
•   Integreret sprogundervisning og undervisning i sikkerheds- og arbejdsmiljø 
•   Projekter støttet af EU 
•   Nyt fra fagkonsulenten i fremmedsprog og erhvervsrettet andetsprogsdansk 

 
Som et led i et EU-projekt koordineret af Syddansk Erhvervsskole har vi mulighed for at invitere 
lærere fra erhvervsskolerne til et gratis sprogseminar, hvor vi kan byde på kaffe m.m. og en frokost. 
 
Seminaret holdes torsdag den 25/1 klokken 10.00 til ca. 14.00 på: 
Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter 
Campus One Odense 
Blangstedgårdsvej 1B 
5220 Odense SØ 
 

Foreløbig  dagsorden:    
 
-Klokken 10:00 Velkomst og registrering samt kaffe/the med brød	  
-Generelt om indholds- og sprogintegreret læring ”Content and Language Integrated Learning”	  
-De fem C’er	  
-Eksempler på CLIL cases og scenarier klar til brug på handels- og tekniske skoler	  
-Integration af sikkerhedsundervisning og sproglæring ved hjælp af ”stilladsering”	  
-Afprøvning af eksempler på sikkerhedsundervisning på dansk og engelsk hvor alle ord er kædet til 
online ordbøger på 118 sprog	  
-Gennemgang og hands-on på et gratis online system hvor man på få minutter kan omdanne tekster 
med video m.m. til online units, hvor alle ord er kædet til online ordbøger på 118 sprog	  
-Nyt fra Uvm ved fagkonsulent Sarah Hedegård 
-Etablering af erfagrupper 
-Klokken 13:00, frokost med øl/vand, derefter fri snak og mulighed for afprøvning af online 
materialer 
	  
 
Vi har plads til 35 deltagere, det er derfor vigtigt at tilmelde sig hurtigt og senest 12. januar på mail 
til Kent Andersen: ka@sde.dk Pladserne tildeles efter først til mølle princippet. 
 
 
 
 
 
 


