KUNNSKAPSLØFTET
Plan for kompetanseutvikling
I Levanger og Verdal kommuner

Appetitt - KURS
I

NYBEGYNNER SPANSK
for ansatte i Levanger og Verdal kommuner og NAV
skoleåret 2008-09

Kurssekvenser:
14 kurskvelder fordelt a 2,5 timer ca annenhver tirsdag
Un, dos
tres!!!

Antall deltakere
Kursleder
Kurskoordinering
Sted og tid
Påmelding

: max 15
: Terje Tansem
: Tone Volden Rostad, prosjektleder Kunnskapsløftet
: Rådhuset i Levanger, kl 1800 - 2030
: Innen 22. sept. 2008 til tone.volden.rostad@levanger.kommune.no

VARIGHET
Oppstart tirsdag 14. oktober og vil gå 14 ganger fram til uke 23 i 2009. Det blir
undervisning annenhver tirsdag utenom ferieperioder. De tirsdagene man ikke har
undervisning er det meningen at man skal ha hjemme-/gruppearbeid sammen med noen
av de andre på kurset.
Kurset holdes på Levanger, tirsdager fra kl. 1800 til ca. 2030

KURSOPPLEGG
Hver kveld vil bestå av:
• Repetisjon av forrige sekvens/gjennomgang lekser, gruppearbeid
• Lytteøvelser, video, spansk kultur etc
• Gjennomgang av nytt stoff og arbeidsoppgaver
Opplegget forutsetter hjemmearbeid/gruppearbeid mellom undervisningskveldene.
Boken Mundos Nuevos nr 1 med arbeidsbok blir benyttet på kurset.

MÅL
Kurset vil følge samme undervisningsopplegg som elevene i 8.trinn får i ungdomsskolen.

TUR TIL SPANIA
Det planlegges en 3-dagers tur til Spania i avslutningen av kurset (frivillig og planlegges
underveis i kursperioden)
Kostnader til turen kommer i tillegg og vil avhenge turens innhold og antall deltakere.

KORT OM KURSHOLDER TERJE TANSEM
Ansatt i Levanger kommune siden 1990. Er pr. dato ved NAV kontoret i Levanger. Har lært
spansk gjennom div. kveldskurs, deltok sist vinter på kurset ”Spansk for lærere”.

KOSTNADER
Kurset inkludert bøker/materiell koster kr. 1600,- per deltaker.
Betales ved oppstart første kveld.

INFORMASJON OM KURSET FØR OPPSTART
Kan gjøres pr. e-post til terje.tansem@levanger.kommune.no.
Er på ferie i Spania, og kan ikke treffes på andre måter.
Men alle vil få svar før den 22.sept.

Vi tar forbehold om minimum 10 deltakere.

¡Bienvenidos a el mundo español!

