FRANS (PXL-Education – leraar lager onderwijs)
Doelgroep en doelstellingen
Deze cursus is bedoeld voor studenten van het departement PXL-Education
(opleiding leraar lager onderwijs). Aan het einde van deze sessies heb je de
basisgrammatica en -woordenschat Frans opgefrist, net als luisteren en spreken,
zodat je ermee aan de slag kan tijdens de lessen didactiek taalinitiatie Frans.
Link met de instaptoets:
Haalde je op de instaptoets Frans niveau A1 of A2 of twijfel je of je voldoende
basiskennis hebt om les te geven in de lagere school? Dan volg je best deze cursus.
Gewenste voorkennis
Minimale kennis van het Frans.
Inhoud
Twijfel je of je de Franse taal voldoende beheerst? Was het vak Frans een
struikelblok tijdens je opleiding in het secundair onderwijs? Stel je vast dat je op de
instaptoets niet het gewenste niveau haalde? Dan kan deze cursus je helpen om de
leerstof op te frissen en in te oefenen. We verwachten immers van studenten in de
opleiding leraar lager onderwijs dat ze bij de start van de opleiding voldoende
taalvaardig zijn om op een speelse, interactieve manier lesjes Frans te geven aan
kinderen van 6 tot 12 jaar.
Duur
2 hele dagen in één week.
De cursus wordt éénmalig georganiseerd.
Max. 25 deelnemers.
Plaats
Campus Vildersstraat – Vildersstraat 5 – 3500 Hasselt. In de bevestigingsmail die je
krijgt na inschrijving wordt het leslokaal vermeld.
Studiemateriaal
Het studiemateriaal voor deze cursus ontvang je ter plaatse. Hiervoor dien je dus
niets op voorhand aan te schaffen.
Welke hulp bieden we je aan gedurende je verdere opleiding?
Deze cursus is niet de enige hulp die wij je bieden bij de overstap naar de
lerarenopleiding. In semester 1 kan je via een online zelfstudiepakket verder je Frans
op peil brengen zodat je in semester 2 goed gewapend kan starten aan Taalinitiatie
Frans.
Vragen?
Mail naar ans.hubert@pxl.be.
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