SPROG

AT KUNNE NOGET OG VÆRE STOLT AF DET
”Det er fantastisk at opleve kursister, som kommer
helt uden forudsætninger for det sprog, de skal lære
at tale, og som når de slutter med undervisningen,
kan noget og er stolte af det.”
Sådan siger Claudia González, som underviser i
engelsk og spansk i FOF Djursland. Spansk undervisningen er for absolut begyndere, kursister, der er
helt uden forudsætninger, og den foregår i Ebeltoft.
Engelsk undervisningen er for letøvede og øvede og
den foregår med hold i Ebeltoft og Rønde. Claudia har
undervist i FOF siden efteråret 2017 og hun har haft
11 hold indtil nu.
Sprogundervisningen har ændret sig de seneste 15
år, hvor Claudia har undervist på forskellige niveauer
og i forskellige lande. I dag foregår sprogundervisning
primært ved, at der i timerne udelukkende bliver talt
det sprog, som skal læres, men den går ikke helt med
den målgruppe, Claudia underviser i spansk.
”Jeg må bruge dansk undervejs for at undgå frustrationer hos kursisterne, som overvejende er mennesker
oppe i årene, der ofte rejser til Spanien, for eksempel
for at spille golf, og som gerne vil kunne klare en hverdag på spansk. Jeg kan ikke udelukkende tale spansk i
den sammenhæng,” fortæller Claudia.
Hun får så også samtidig selv nogle udfordringer, for
selv om hun taler glimrende dansk i forhold til kun at
have været i Danmark i få år, så er dansk jo alligevel
også et fremmedsprog for hende.
”Min hovedopgave som lærer er selvfølgelig at
kursisterne lærer noget, men det kræver jo helt
elementært, at de forbliver på kurset. Vi ønsker alle at
blive anerkendt og ikke føle os dumme, og som lærer
skal jeg skabe trygge rammer for kursisterne, så de
kan vokse og få lyst til at lære mere,” siger Claudia
González.
Hun bruger meget teknologi i sin undervisning, og det
er en særlig fornøjelse at se mennesker, som absolut
ikke er vokset op med en smartphone i hånden, kaste
sig ud i brug af teknologien og synes det er sjovt at
lære nyt, også på dette område.

Claudia González kommer fra Mexico og hun har undervist i
spansk og engelsk i 15 år. Undervisningen er foregået på flere
niveauer, lige fra børnehavebørn til gymnasieelever.

”Efter 15 ville jeg gerne tilbage til mit eget land, men
jeg ville lige ud og se Verden først. Det bragte mig til
Grækenland, hvor jeg mødte min nuværende mand,
som er dansker, og så endte det jo med, at jeg kom til
Danmark i stedet for Mexico,” fortæller Claudia.
Hun havde ærlig talt aldrig forestillet sig, at hun skulle
bo i et land, hvor det er så koldt og mørkt om vinteren.
Den første vinter var hård, men nu går det fint.
Og så kan hun jo varme sig ved, at det går godt med
sprogundervisningen og at kursisterne er glade for
hende og for de sprog, hun lærer dem.
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I Mexico var Claudia børnehavelærer, hun rejste på et
tidspunkt til Mellemøsten og hun boede i 15 år i Abu
Dhabi i De Forenede Emirater. Her underviste hun
også på forskellige niveauer, blandt andet spansk i
high school.

