VELG FRANSK!

FRANSK ER GØY!

FRANSK FOR FREMTIDEN!
Fransk er nummer 2 i verden (etter engelsk) som fremmedspråk.
Nr. 2 i EU som morsmål og fremmedspråk.

77 land i verden er medlem av frankofonien; 32 har fransk enten
som morsmål eller som offisielt språk. Det er det eneste språket i
tillegg til engelsk som snakkes på 5 kontinenter.

Det er feil å tro at engelsk er nok!
Språkkunnskaper skaper tillit og forståelse....det skaper samarbeid
over landegrenser....det skaper en bedre verden!

Fransktalende i verden i dag: ca. 220 millioner !
*Europa: 87,5 millioner
*Nord-Afrika og Midt-Østen: 33,6 millioner
*Afrika sør for Sahara og Det Indiske Hav: 80 millioner
*Asia og Oseania: 2,6 millioner
*Amerika og Karibien: 16,8 millioner
(I tillegg kommer alle de som lærer fransk som fremmedspråk !)

Det er flere mennesker utenfor Frankrike som i Frankrike som har
fransk som sitt morsmål! I Europa er både Sveits og Belgia land
der deler av befolkningen har fransk som morsmål. Sammen med
Frankrike er dette land med svært gode studiemuligheter, og
interessante jobbmuligheter for fremtiden. Og Québec i Canada
skal man heller ikke glemme !
HVORFOR LÆRE FRANSK?
Vår forhenværende utenriksminister, Jonas Gahr Støre, studerte 4
år i Frankrike og snakker flytende fransk. Han legger stor vekt på
betydningen det franske språket har hatt for hans arbeid for Norge
i utlandet: ”Fransk er et språk som åpner en hel verden. Jeg håper
flere bruker muligheten til å bli kjent med språket på skolen”.

Vi tar også med et sitat fra tidligere statsminister, K. M. Bondevik:
”Jeg angrer på at jeg ikke lærte meg flere fremmedspråk i tillegg
til engelsk på skolen. Fransk skulle jeg ha lært meg. Det hadde jeg
hatt bruk for!”.

Bakgrunnen for disse uttalelsene er det franske språkets sterke
stilling, ikke bare som morsmål, men som offisielt språk i flere
internasjonale sammenhenger. Vi kan kort nevne noen av disse:
Fransk brukes som offisielt språk både i FN, EU, OL, MGP,
NATO og i mange andre viktige internasjonale sammenhenger.
Torbjørn Jagland måtte blant annet lære seg fransk da han ble
generalsekretær for Europarådet.

JOBBMULIGHETER
Paris er sammen med London, Europas selvskrevne
motehovedstad. Drømmer man om en karriere innen design vil det
derfor være gunstig å kunne det franske språket.

Fransk kan også brukes innen nesten alt annet du drømmer om.
Enten det er som: arkitekt, siviløkonom, ingeniør, professor, lærer,
kunstner, fotballproff, syklist, filosof, forretningsmann/kvinne,
statsråd, fisker, diplomat, selger, journalist, mekaniker,
interiørarkitekt, for ikke å glemme de utallige mulighetene innen
turisme....
FRANSK GJØR DEG ATTRAKTIV PÅ JOBBMARKEDET,
BÅDE I NORGE OG UTE I VERDEN.

Kan du litt fransk og litt engelsk, kan du kommunisere med nesten
hele verden, uten å stenge noe land eller folkeslag ute.

Kan du engelsk, kan du allerede mye fransk!!! :D. Og ikke bare
det... Lærer du fransk, forbedrer du faktisk ordforrådet ditt i
engelsk. Fransk og engelsk er nemlig to språk med mange like
ord.
Visste du at i England ved hoffet man snakket fransk i 300 år etter
Vilhelm Erobreren maktovertakelse i 1066 ! Derfor har man så
mange franske ord på engelsk (prøv å finne noen?).

--------------

Flere eksperter antar at det i 2050 vil leve over 600 millioner
fransktalende i Afrika (og 800 millioner i hele verden), og at det i
Europa vil være flere franskmenn enn tyskere. Dermed vil det
franske markedet være større. Sistnevnte begrunnes med at
franske kvinner føder flere barn. Fransk er med andre ord et viktig
språk for fremtiden!!

FRANSK GRAMMATIKK

Fransk er ikke vanskeligere å lære enn andre språk. Man bygger
opp språkkunnskapene sine litt etter litt, "kloss for kloss". Det er
et språk med oversiktlig grammatikk, og har ikke så mange unntak
fra reglene (som f.eks norsk). Du trenger heller ikke bekymre deg
om du finner den klassiske franske ”r” litt vanskelig å få til. Flere
steder i verden snakkes det nemlig fransk med ”rulle-r”, og begge
variantene fungerer like godt.

Fransk kultur , levesett og etikette er anerkjent verden rundt.
Gjennom franskstudier får elevene også lære om dette. Som
reklamen sier: "alt er vakrere på fransk" ;).

LITT OM EKSPORT OG FISK
Fisk er en viktig næring i vår del av landet. I følge Statistisk
Sentralbyrå nådde eksportverdien for fisk rekordhøye 60,4
milliarder kroner i 2013. Det er 18,8% eller 9,6 milliarder kroner
mer enn i 2012. De viktigste eksportmarkedene for laks var
Frankrike og Russland. I tillegg er Frankrike en god
handelspartner for Norge innen olje/gass.

Også eksporten til det asiatiske markedet økte. Til Vietnam (hvor
flere snakker fransk) mer enn doblet den seg. Man opplevde
samtidig en økning i importen fra Frankrike.

Vårt tredje største handelsområde i 2013 var Nord-Amerika.
Handelen i dette området utgjorde 8,5% av vår utenrikshandel.
Over 10,5 millioner mennesker har fransk som morsmål i dette
området.

Et annet kontinent hvor man i 2013 så en kraftig stigning i
handelen med Norge, var Afrika. Den steg med hele 4,5 milliarder
sammenlignet med 2012. Minner også her om det franske språkets
store utbredelse. Over 92 millioner mennesker i Afrika har fransk
som morsmål, 1.språk eller arbeidsspråk. Som tidligere nevnt
mener flere eksperter at det innen 2050 vil leve mer enn 600
millioner fransktalende på det afrikanske kontinentet.

GJØR VGS TIL EN SPENNENDE "REISE"
Norske og franske utdanningsmyndigheter samarbeider en del,
som med gode utvekslingsprogrammer på franske lycéer (vgs). Pr.
dags dato tilbys norske ungdommer disse studiemulighetene:

1) Treårig program: Studieforberedende
Opptak fra 10.kl eller Vg1, franskkunnskaper ikke påkrevd.
Tilbys i Bayeux, Lyon og Rouen.
2) Treårig yrkesfaglig program: Kokkefag
Tilbys i Gérardmer, Illkirch, La Rochelle, Metz og
Thonon-Les-Bains.
3) Ettårig program: tilsvarer Vg1 studieforberedende.
Opptak fra 10.klasse med fransk fra ungdomsskolen.
Tilbys i Angers og i Fontenay-Le-Comte.
4) Treårig yrkesfaglig tilbud: Akvakultur
Tilbys i Guérande.
5) Ettårig studium: Fransk språk og kultur
Tilbys i Dijon, Montpellier og i Perpignan.

Alle studiene er godkjent i Norge og man kan søke om støtte
gjennom Lånekassen. Det skal være lagt opp slik at alle som
ønsker et studieopphold i Frankrike, skal ha mulighet til
dette...uansett økonomisk situasjon.

Besøk www.france.no for mer informasjon om spennende
muligheter i løpet av videregående.

Jeg håper dette lille informasjonsheftet ga grobunn for diskusjon
rundt middagsbordet, og jeg vil benytte anledningen til å ønske
alle elever som vil lære fransk, hjertelig velkommen til en
spennende "språkreise" i klasserommet. Fransk er gøy!!

ÅPNE NYE DØRER, GJØR DEG SELV ATTRAKTIV FOR
FREMTIDENS ARBEIDSMARKED....VELG FRANSK

Anbefaler dere alle å besøke følgende nettsider for mer utfyllende
informasjon om hvorfor velge fransk som fremmedspråk:

www.velgfransk.no
www.fransklaereren.no

KILDER:
Fransk i verden: André Avias, Line Engstrøm og Rolf Tobiassen.
Statistisk Sentralbyrå
www.velgfransk.no
www.france.no

