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Nieuwsbrief 2012-2013/01 – 27.08.2012
”Wees wereldburger, leer de taal van je buren ©"

Ongetwijfeld bent u al volop de programmatie van het nieuwe schooljaar aan het
voorbereiden. We willen u in deze en volgende nieuwsbrieven bijkomende
informatie bezorgen die u daarbij kan helpen.
Congres “La didactique du FLE”: 18.10.2012
De jaarlijkse studiedag van de Didactische Werkgroep Frans (DiWeF), die aan de oorsprong
ligt van Olyfran, vindt plaats op 18 oktober 2012 in gebouw D van de Universiteit Hasselt
te Diepenbeek. Opnieuw een twintigtal boeiende ateliers en alle Vlaamse educatieve
uitgevers aanwezig met hun recentste producten! Daarnaast ook de Délégation Générale
du Québec, het Centre Collégial de Développement de Moyens Didactiques (CCDMD,
Montréal) en Tourisme Liège.
Dit congres biedt u een unieke kans om u te informeren over de laatste publicaties in uw
vakgebied, kennis te maken met werkvormen die elders hun deugdelijkheid bewezen en
meer te vernemen over de nieuwste didactische inzichten, en niet in het minst om oudstudiegenoten terug te zien of om van gedachten te wisselen met uw collega’s in de
“Espace Amitié” of in het restaurant.
Hierna een overzicht van de activiteiten:
1.
Gerry Hafkamp-Borst: Dyslexie: Woordvoorspeller WoDy en het gebruik van digitale
studietools in Kurzweil 3000
2.
Marie Duclos (CCDMD, Montréal): Ouvrir le dictionnaire, une nouvelle ressource
gratuite mise en ligne par le CCDMD
3.
Barbara De Graeve: Les TICE dans le programme d’études du 1er degré: choix et
mise en place d’activités
4.
Dominique Palumbo: Est-ce (im)possible de parler le français dans l’enseignement
professionnel?
5.
Valeria Catalano: Étudier, travailler, communiquer dans l’eurégion Meuse-Rhin
(INTERcCOM, interculturele verschillen)

6.

Kristin Marschou: Stratégies de lecture en classe de FLE

7.

Marlène Rasir en Els Willems:Werken met het ERK

8.

Michel Pierre (FOREM): Les médias sociaux dans l’apprentissage des langues

9.

Bianca Merken: On s’amuse en classe!

10. Derk Sassen (Talenacademie Nederland): Euregio-module: didactiek voor het
buurtalenonderwijs
11.

Frédérique Van Berg en Daniel D’Ortona: Le FLE ludique, c’est bien aussi!

12. Marie-Leet Bens: ‘La main à la pâte!’ (Doe-het-zelf kit voor het verbeteren van de
taalvaardigheid in moderne vreemde talen)
13.

Astrid Hannes: Linguacluster, buurtalenonderwijs in de praktijk

14.

Giedo Custers: Ludieke activiteiten voor het digibord

15.

Edith Vrijens: Immersion dynamique et créative

16.

Valeria Catalano: Frans in PAV

17.

Jérôme Lecerf: Théâtre, jeux d’oral et d’expression en classe de FLE

18. Benedikte Van Eylen en Wensy Moeyersons, laureaten van de Olyfran-beurzen voor
leraars voor Québec): Québon Québec! (middelen om de Québecse realiteit in de klas te
brengen)
Voor inschrijvingen (vanaf 1 september) en voor de recentste
informatie: www.uhasselt.be/ic - linksonderaan DiWeF.
En vergeet niet: wie eerst komt, eerst maalt. Voor meerdere ateliers is het aantal
deelnemers beperkt.
Volgende nieuwsbrieven:
De Weken van de Franstalige Film
De Vlaamse Olympi@de van het Frans - XXVI

Diepenbeek, 27 augustus 2012

Met vriendelijke groeten,
Het Olyfran-Vlaanderen Team
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