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3-4 februari 2017
Första veckan i februari 2017 är det dags för de två årligt återkommande spansklärardagarna som
anordnas av Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. I år ges detta seminarium
i samarbete med Utbildningsförvaltningen, FoU-enheten, Stockholm stad. Syftet är att skapa ett
forum för diskussion och lärande kring spanskundervisningen.

SPANSKLÄRARDAGARNA BEHANDLAR kunskap

och innovativa ämnesdidaktiska perspektiv som
tillkommit under senare år. Fokus sätts på aktuella frågeställningar och praktiska exempel på kommunikativ
och handlingsorienterad spanskundervisning.
PROGRAMMET INNEHÅLLER föredrag och work-

shops främst inom följande områden
• ökad användning av målspråket i klassrummet
• uppgiftsbaserad språkundervisning
(task-based approach)

FAKTA OM SEMINARIET
Tid 3-4 februari 2017 (4 feb, kl 9-12)
Plats Grillska huset, Stockholm
Anmälan sker här senast den 20 januari 2017
Ekonomiska villkor Seminarieavgiften är 1000 kronor.
Moms tillkommer. I avgiften ingår program, viss dokumentation
samt lunch och kaffe båda dagarna.
Mer information Juanma Higuera, 070-626 44 35,
juanma.higuera@fba.uu.se eller Fortbildningsavdelningen för
skolans internationalisering, fba@fba.uu.se, www.fba.uu.se

SEMINARIET VÄNDER SIG TILL verksamma lärare i

spanska, lärarstuderande och andra som är intresserade av lärande och undervisning i spanska.
Programmet publiceras på vår webbplats i slutet av
november 2016.

Postadress
Box 2136, 750 02 Uppsala

Besöksadress
von Kraemers allé 1

E-post fba@fba.uu.se
www.fba.uu.se

_______________________________________
Viernes 3 de febrero
8.30-9.00

Registro y café de bienvenida

9.00-9.30

El español como lengua extranjera en la escuela sueca hoy – Posibilidades y
desafíos
Annika Nylén, FoU-enheten, Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad

9.30-10.15

NE Material didáctico para la enseñanza de español en secundaria
Suzanne Astudillo Viklund, NE

10.30-12.00 Las tareas como entornos de aprendizaje de segundas lenguas: 20 años de
investigación y aula
Francisco Herrera, CLIC International House Cádiz
12.00-13.15 Almuerzo
13.15-14.30 Talleres paralelos 1-IV
I Herramientas digitales y estrategias de enseñanza en ELE
Lisa Källermark-Haya, Globala gymnasiet
II Construir una clase con tareas
Nuria de la Torre, Instituto Cervantes de Estocolmo
III Tirar de la lengua…meta
Anca Mariana Chimoiu, Santosskolan
IV Hur får vi dem att prata? (taller en sueco)
Eva Söderblom (Kunskapsgymnasiet), Fredrika Nyström y Stina Säfström
(Nya Elementar)
14.45-16.00 Segunda sesión talleres paralelos I-IV

Sábado 4 de febrero
9.00-10.00

Las estrategias de escritura de los googleadores
Kent Fredholm, Uppsala universitet

10.00-10.30 Café
10.30-12.00 El enfoque por tareas y la web social: motivación y entornos personales de
aprendizaje
Pilar Concheiro, Universidad de Islandia
12.15

Cierre de las jornadas y almuerzo

______________________________________
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