
BONJOUR DES PAYS NORDIQUES
PRÉSENTATION PAR

ELISE BALMISSE THOMSEN



FLF - SAMARBEJDE MED: 
BONJOUR DE FRANCE

UNIVERSITÉS DU MONDE

• Jeg hedder Elise og kommer fra Fransklærerforeningen, hvor jeg er 
ansvarlig for nordisk og internationalt samarbejde med Kader Maikal. 

• Idag vil jeg præsentere jer for et rigtig spændende nordisk projekt, 
nemlig: Bonjour des pays Nordiques, som vi har brug for jeres hjælp til
at skabe.

• Fransklærerforeningen har sammet med FLF i Norge, Sverige og Finland  
lavet et samarbejde med Yann Librati, der er direktør for Bonjour de 
France og Universités du monde, der har base i Nice. 

• Der var repræsentanter fra de nordiske lande i Nice i sommers for at 
se, hvad Universités du monde og Bonjour de France/Bonjour du 
Monde er.



BONJOUR DES PAYS NORDIQUES

• Hvad er Bonjour des pays Nordiques?

Et nordisk projekt – øvelser til at lære fransk på internetbaseret 

platform med samme form som Bonjour de France.

• Konkurrence:

Når man laver øvelser til denne platform, kan man deltage i vores 

konkurrence om at vinde une bourse participative til at deltage i et 

ugekursus i Nice for Fransklærere(FLE) ved Universités du Monde. Et 

anerkendt kursus for fransklærere, hvor der kommer deltagere fra hele

verden.



Universités du Monde i Nice, 2017



HVAD ER BONJOUR DE 
FRANCE/BONJOUR DU MONDE?

I Fransknyt februar 2016 nummeret har vi præsenteret, 

hvad Bonjour de France er.  Nemlig en gratis 

internetplatform en materiale- og øvelsesplatform. Her 

er der øvelser til alle, der ønsker at lære fransk eller 

ønsker at forfine deres franskkundskaber, idet der er 

øvelser fra niveau A1 Til B1. (Begynder-Ekspertniveau)

Sådan her ser siden ud:

• http://www.bonjourdefrance.com

http://www.bonjourdefrance.com/


BONJOUR DU MONDE

På baggrund af den popularitet som denne hjemmeside fik, så 

opstod idéen om, at det er lige så vigtigt at få interkulturel viden om 

andre lande på fransk. Det betyder, at Bonjour de France er blevet 

udvidet til Bonjour du Monde, hvor fransklærere fra hele verden 

laver øvelser, som andre kan bruge. 

Her er et eksempel:

• http://www.bonjourdefrance.com/exercices/connaissez-vous-

paraty-sao-paulo,-sao-francisco-do-sul-campos-novos-ou-

brusque.html

http://www.bonjourdefrance.com/exercices/connaissez-vous-paraty-sao-paulo,-sao-francisco-do-sul-campos-novos-ou-brusque.html


OPHAVSMAND/KVINDE
SOM I KAN SE, SÅ FREMGÅR DET TYDELIGT, HVEM
DER HAR LAVET ØVELSERNE, SÅ MAN VIA DENNE
PLATFORM BLIVER INTERNATIONALT KENDT FOR 
SINE GODE ØVELSER.



LUDOVIC FLOCH—HJÆLP FLEXOMACHINE
CHRISTELLE BORCCHIARDO, FLE-SPECIALIST
KORREKTUR-INDEN ØVELSERNE AKTIVERES

Ludovic



SÅDAN SER FLEXOMACHINE UD, NÅR DU ER 
LOGGET IND OG KLAR TIL AT VÆLGE, HVILKEN 
TYPE ØVELSE DU SKAL LAVE. HUSK AT VÆLGE

BONJOUR DE SCANDINAVIE



BONJOUR DES PAYS NORDIQUES

Det er nu blevet tid til at lave en nordisk gren af Bonjour du 
Monde, som kommer til at hedde Bonjour des pays Nordiques.

Her er tanken, at fransklærere i Danmark laver fx. 
Grammatikøvelser, der er målrettet danske/nordiske elever. Dvs. 
laver øvelser, som specielt danske elever kan have svært ved at løse. 
Vi kan også lave øvelser, der omhandler den danske kultur, hvor vi 
selv producerer tekst osv.

Men det vigtigste og afgørende er, at Bonjour stiller en gratis 
internetplatform til rådighed, hvor der er et hav af skabeloner, som
man bare kan bruge. 

Dette redskab er meget let at anvende og hedder Flexomachine. 

http://www.bonjourdefrance.com/admin/lesson/edit/4733

http://www.bonjourdefrance.com/admin/lesson/edit/4733


HVORDAN LÆRER MAN AT BRUGE
FLEXOMACHINE/KORREKTUR PÅ OPGAVER?

Vi vil naturligvis gerne hjælpe jer i gang med at lave 
øvelser til Bonjour des Pays Nordiques, derfor har vi 
eksperter fra Bonjour du Monde, der vil tilbyde at 
lave et webinar for jer.

Tilmelding foregår her: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tEjC4PnuRUG
HjX1AxSYjEDiGJl2mFOlAgExxiNGZcJBUQVFZVUhKOENXWkFU
SElLWDZKMjA0TU1UVC4u

Brugsanvisning til Flexomachine:

https://www.institutfrancais.ru/sites/default/files/tutori
el_bonjour_de_russie.pdf

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tEjC4PnuRUGHjX1AxSYjEDiGJl2mFOlAgExxiNGZcJBUQVFZVUhKOENXWkFUSElLWDZKMjA0TU1UVC4u
https://www.institutfrancais.ru/sites/default/files/tutoriel_bonjour_de_russie.pdf




KONKURRENCEN- HVORDAN
TILMELDER MAN SIG

• https://docs.google.com/document/d/10Om

NmoYFpF3TVl_9BUSB5-

73vzurSujic5Q5gtgVc3U/edit

https://docs.google.com/document/d/10OmNmoYFpF3TVl_9BUSB5-73vzurSujic5Q5gtgVc3U/edit


FILM –UNIVERSITÉS DU MONDE

• https://www.universitesbonjourdumonde.com (5,00) se fra 0,37 til 2,19

• https://www.youtube.com/watch?v=_g71PtcIFFE (0,58)

https://www.universitesbonjourdumonde.com/
https://www.youtube.com/watch?v=_g71PtcIFFE


QUESTIONS?


