FRANKOFONIKONKURRANSE
FOR ELEVER SOM HAR FRANSK
ALLE TIL MIKROFONENE !
Lag en podcast på fransk
Institut Français de Norvège, i samarbeid med Fremmedspråksenteret Canadas ambassade
og Fransklærerforeningen, tilbyr l’Institut Français de Norvège, ungdomsskole- og VGS-elever
fra hele Norge muligheten til å delta i podcast- konkurransen "Alle til mikrofonene!".
Hver klasse skal sende én podcast, dvs. en veldig kort lydfil, på fransk om et tema relatert til
ett av de fire hovedområdene til den Internasjonale Organisasjonen de la Francophonie (OIF):
▪
▪
▪
▪

Fremme det franske språket og det kulturelle- og språklige mangfoldet
Fremme fred, demokrati og menneskerettigheter
Støtte utdanning, opplæring, høyere utdanning og forskning
Utvikle samarbeid for bærekraftig utvikling

Navnene på de tre vinnende podcaster vil bli avslørt på Frankofonidagen, den 20. mars

2019 og klassene vil motta en pris i april. Hver deltaker vil også motta en belønning.

Konkurranseregler
-

Klasseprosjekt
ÉN podcast per klasse, kun i mp3-format
Sendes senest den 15. februar 2019 til francophonie@france.no
Podcasten skal opplyse om skolens navn og klassens/gruppens nivå, I,II eller lll
Varighet : nivå I (1 til 2 minutter), nivå II (2 til 3 minutter), nivå III (3 til 4
minutter)

-

Podcasten skal
Være på fransk
Respektere franske uttaleregler
Ha en muntlig flyt tilpasset elevenes nivå
Lydkvaliteten bør være god, hørbar og lett forståelig

-

Helhetsinntrykk : juryen vil fokusere på
Selvstendighet og orginalitet i valg av temaet og i presentasjonen
Tilpasningen av innholdet til elevenes nivå
Fremheving av et fransktalende land

Ved å delta i konkurransen, aksepterer man konkurransereglene, og gir Institut français de Norvège og
samarbeidspartnerne retten til å bruke bidragene senere.

PEDAGOGISKE TIPS
FØRSTE TRINN : Bli kjent med OIFs nettside
- Hva betyr O.I.F?
- Kjenner dere til andre internasjonale organisasjoner?
- Hva er de offisielle språkene til disse organisasjonene?
- Hva heter OIFs generalsekretær?
- Hva er de fire viktigste oppgavene til OIF?
- Hvor mange land er medlemmer av OIF? Nevn to medlemsland i hver verdensdel.
- Hvor mange fransktalende personer finnes det i verden?
- Hvor mange fransktalende personer vil det være i verden i 2050?

ANDRE TRINN : Valg av tema
Eksempler
på
mulige
temaer
til
podcastene:
Flerspråklighet i ... (+ ett fransktalende
land)
Det franske språket i verden eller i ett
fransktalende land
Rett til utdanning i den fransktalende
verden
Det som kan hindre utdanning i .... (+ ett
fransktalende land)
Barnearbeid

Nasjonalt språk på skolen
Utfordringene for bærekraftig utvikling
De 17 målene for bærekraftig utvikling
(ODD)
Likestilling
Kvinnerettigheter / Kvinnerettigheter i ... (+
ett fransktalende land)
Digital innovasjon
Kvinnenes engasjement for fred
Ungdomsmobilitet
med mer

Oppdag flere eksempler på : http://radio-elan.se/concours-de-la-francophonie/

TREDJE TRINN : Valg av podcastens form og planlegging av innholdet
Eksempler: Intervju, reportasje, vitnet, nyhetsoppdatering, rapport ...
Noen tips: http://www.ail4kidz.eu/about-2/activity-5-radio-broadcasting-podcasting/radiobroadcast-podcast-planning-and-producing/?lang=Fra
Vi anbefaler deg å planlegge podcastens innhold ved hjelp av
(https://mapsofmind.com/sandbox/) og scenarioets planleggingsskjemaet.

tankekart

FJERDE TRINN : Podcast-opptak
Dere kan bruke en smarttelefon som har en god innebygd mikrofon. Et godt tips er at for å få
god lyd må du holde telefonen ca. 30 cm fra munnen til den som snakker.
Vær obs på unødvendig støy (publikumstøy, trafikk, etc.).

Opptaket gjennomføres av en eller flere elever. Hele lydopptaket skal gjøres i ett opptak, men
det er lov å prøve flere ganger.
Nyttige lenker:
http://www.digitalferdighet.no/produsere/lydopptak/podcast
https://sites.google.com/view/cool-tools-for-schools/home/audio-tools/audio-creationand-uploaders
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/web-radio-creer-et-diffuser-son-podcast.pdf

SCENARIOETS PLANLEGGINGSSKJEMA
Intro

Presentere konkurransen / podcastens navn
Manus: Som en del av konkurransen "Alle til
mikrofonene", ...

Presentasjon

Hvem er dere? Hva eller hvem skal dere snakke om?
Manus:

intro med musikk Jingle

Skal det være lyd i bakgrunnen? Er det behov for en
jingle for å introdusere podcasten?
Lydnavn:
Kilde (Sjekk brukstillatelser):

Tema

Hvordan snakker man om temaet? Hva skal man fram
til? Hvem spør hvilke spørsmål? Hvem er målgruppen?
Manus:

Konklusjon

Husk å takke gjestene og publikum. Du kan også
kunngjøre temaet for din neste podcast.
Manus:

Avslutnings musikk Jingle

Er det behov for musikk for å avslutte podcasten?
Lydnavn:
Kilde (Sjekk brukstillatelser):

