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”Wees wereldburger, leer de taal van je buren ©"
Tussen de sinterklaasgeschenkjes nog deze informatie en verzoek om medewerking:

1.
-

-

Publicitair materiaal voor Olyfran-26
De postmailing van december wordt morgen vrijdag verzonden aan uw schooladres
“T.a.v. de Coördinator Frans”. Dus vraag er eventueel naar. Ze bevat naast een brief
met algemene informatie twee posters en drie folders om de komende 26ste editie van
de Vlaamse Olympi@de van het Frans bij uw collega’s en leerlingen te promoten, flyers
van onze sponsors waarbij voor de eerste Knack (Olyfran krijgt 75 abonnementen op
“Le Vif / L’Express”.
Hier een kort overzicht van de zeer aantrekkelijke topprijzen: zomercursussen in België
en Frankrijk (5), verblijven in Frankrijk (2), luchtballondopen (5), twee duo
interrailticketten … naast nog talloze andere waardevolle beloningen.

Bijkomend promomateriaal kan besteld worden via de inschrijfsite (zie www.olyfran.org >
Olyfran-Vlaanderen), althans zolang de voorraad strekt!
2.

Op de site van OLYFRAN permanent ter beschikking:
Het logo van Olyfran en van de verschillende varianten van Olyfranix
De kant-en-klare lespakketten over aspecten van Québec voorbereid door de
leraren-laureaten van een didactische stage in Montréal in de beide vorige edities
van Olyfran.
De reisverslagen van de laureaten van de vorige editie(s)
De testbundels van de vorige editie(s)

-

3.

De sleuteldata van Olyfran-26: zie de folders in de postmailing of de olyfran-site.
Verder:
-

4.

U kunt zich nog tot 31 december registreren als plaatselijk coördinator voor uw
school en zo een gratis filmticket verdienen mits u ook nog deelnemers inschrijft.
U kunt zich nu al kandidaat stellen voor een van beide beurzen voor een gratis
internationale didactische stage in Montréal in juli 2013. Deadline: 8 maart 2013.
Uw leerlingen kunnen een filmpje publiceren op You Tube om promotie te voeren
voor Olyfran en/of het (vak) Frans. Wie op de avond van 17 april het meest
bezoekers registreert, kan tot 20 filmticketten verdienen.

Info over de verdere activiteiten van Interculturalis vzw

Het jaarlijks congres van DiWeF met als thema “De Didactiek van het (vreemde-)talenonderwijs – La didactique du FLE” zal volgend schooljaar plaatsvinden op donderdag 17
oktober 2013, een datum om nu al te noteren en door te geven aan uw schooldirectie.

5.
6.1

Het Centrum voor Toegepaste Taalkunde van de UHasselt meldt:
OPROEP TOT MEDEWERKING

Aan het Interregproject LINGUACLUSTER wordt koortsachtig verder gewerkt. Deadline:
einde juni 2013. In dit project worden allerlei middelen uitgewerkt voor het aanleren van
de drie lokale euregionale talen als vreemde talen, dit vanaf taalsensibilisering voor de
kleinsten tot taal-in-beroep. CTL-UHasselt staat in voor de projectsite en voor het
Talenplein. In deze rubriek zullen voor Nederlands en Duits telkens een 1000-tal
oefeningen gepubliceerd worden, voor Frans minimum 6000, zowel taal- als
cultuuroefeningen, alles schriftelijke e n mondeling, voorzien van feedback en een speciaal
woordenboek.
Voor het “Talenplein” zoeken we nog typische fouten die Vlaamse leerlingen maken die
Frans of Duits leren. Heeft u een dergelijk lijstje? Stuur het ons via de knop “Contact” op
de site www.linguacluster.org. U helpt er ons en uw collega’s mee. - Daarnaast is er nog
een rubriek “Taalkriebels” met leuke taalbrouwsels of talige misverstanden, bijv. schuine
vertalingen van leerlingen. Stuur ze ons aub en we publiceren ze. Gebruik het adres op de
site.
6.2 Het Interreg-project INTERcCOM loopt weldra ten einde. Het onderzoekt o.m. de
taalinterferenties en de interculturele verschillen en overeenkomsten (vooral deze die de
communicatie beïnvloeden) tussen de vijf delen van de Euregio Maas-Rijn. Ook wordt
nagegaan in welke mate de cultuurkenmerken van Polen en vooral Turkije gehandhaafd
blijven bij de huidige generatie kinderen van deze migranten. De eerste bevindingen over
de verschillen tussen de Vlaamse Limburgers en de Waalse Luikenaars kregen de afgelopen
maanden al een ruime weerklank in de Belgische media.
Op basis van de resultaten worden niet minder dan dertig contrastieve e-learning modules
ontwikkeld om te leren omgaan met de vastgestelde cultuurverschillen.
Voor de realisatie van deze leermodules werd een nieuwe revolutionaire auteurssoftware
gebruikt (zie www.commart.be). Wie een GRATIS login wil bekomen voor één van de dertig
e-modules, kan dat vanaf maart 2013 via www.commart.be.
Met vriendelijke groeten,
Het Olyfran-Vlaanderen Team
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