Taal- en Letterkunde
FRANS
Wegwijs in de eerste bachelor...

Contactpersoon: Dr. Annemie Demol
annemie.demol@ugent.be

Overzicht van de vakken Frans die worden aangeboden in de bachelor :

Bachelor 1:





Franse taalvaardigheid I
Franse taalvaardigheid II
Franse taalkunde I
Franse letterkunde I

Bachelor 2:







Franse taalvaardigheid III
Cultuurkunde van Frankrijk
Franse taalkunde II
Franse taalkunde III
Franse letterkunde II
Franse letterkunde III

Bachelor 3:
 Franse taalkunde IV
 Franse letterkunde IV en V
 Franse taalvaardigheid IV

Taalvaardigheid I en II
Inhoud en aanpak:
 Grammatica, spelling en woordenschat: herhaling,
uitbreiding en verdieping met als doel je vlot,
correct en genuanceerd uitdrukken.
 Je bereidt de grammaticalessen voor en dient je
vragen in via het online leerplatform. In de les
behandelen we de vragen en bespreken we de
oefeningen.
 Een deel van de te verwerven woordenschat komt
aan bod tijdens de lessen, de rest leer je in
zelfstudie.
 Schrijfvaardigheid: je leert samenvattingen en
verhandelingen schrijven in een formeel of
academisch taalregister.
 We hechten veel belang aan tekststructuur,
samenhang en het opbouwen van een duidelijke
argumentatie.
 Je mondeling taalvaardigheid trainen we aan de
hand van interactieve groepspresentaties en
conversatielessen in klein groepjes (10 à 12
studenten).
Materiaal:
 Syllabus en online leeromgevingen
 Aan te kopen handboeken:
S. Bedrane, Le Vocabulaire, 100 exercices, Collection Profil
Pratique, Paris, Hatier.
P. Cornu et al., Erreurs (super)courantes, Louvain, Apeldoorn,
Garant.
W. Fisher & A.-M. Le Plouhinec, Mots et contexte,
Amsterdam/Antwerpen, Intertaal.
Grevisse, M., Le petit Grevisse, Louvain-la-Neuve: De BoeckDuculot.
Didier, J.-J. & Seron, M., Manuel d’orthographe, Louvain-laNeuve: De Boeck-Duculot.

Letterkunde I
Inhoud:
 Inleiding tot de geschiedenis van de Franse
letterkunde van de Middeleeuwen tot vandaag
 Aan de hand van kortverhalen, essays en
romanfragmenten
 Sleutelteksten uit elke stroming van de Franse
literatuur
Aanpak:
 Door grondige lectuur en klassikale bespreking van
deze teksten wordt de methodologie van de
tekstanalyse aangebracht.
 Je leert op kritische wijze literaire teksten
beoordelen en de onderzoeksresultaten op
wetenschappelijke manier verwoorden.
 Je bereidt elke les voor door de fragmenten die aan
bod zullen komen nauwkeurig te lezen en jouw
eigen tekstanalyse kort te noteren.
 Tijdens de les wordt de tekst eerst gesitueerd in
zijn context. Daarna kan iedereen zijn analyse
belichten en wordt deze aangevuld.
 Als individueel werk, stel je een eigen analyse van 4
romans voor.
Materiaal:
 Lectuurbundel en Powerpoints
 Handboek: Xavier Darcos, Histoire de la littérature
française (Paris, Hachette Education)
 Vier romans voor zelfstudie
Naast de colleges is er de mogelijkheid om drie lezingen
door bekende Franse auteurs bij te wonen.

Taalkunde I
Inhoud:
 Reflectie over de beschrijvende taalkunde als
empirische wetenschap en over haar
onderzoeksobjecten
 In het grammaticale luik leren we een
wetenschappelijke methode en een
begrippenkader aan die je toelaten zowat elke zin
uit de schrijftaal te ontleden.
 In het luik over het lexicon, bestuderen we het
woord vanuit een lexicografische en semantische
invalshoek.
 In dit vak kruip je dus uit de huid van taalleerder
om afstand te nemen en met een zekere
verwondering stil te staan bij de taal als voorwerp
van wetenschappelijk onderzoek, om inzicht te
krijgen in taal en om de nodige vaardigheden te
verwerven om de taal te analyseren.
Aanpak:
 Tijdens de hoorcolleges wordt gestreefd naar een
maximale interactie tussen de lesgever en de
studenten.
 Daarnaast werk je aan ook collectief begeleide
oefeningen in groepen (o.a. in de PC-klas).
 Een gedeelte van de cursus bestaat ook uit
zelfstudie.
Materiaal:
 Syllabus en lectuurbundel
 Online leeromgeving
 Referentiegrammatica:
Grammaire méthodique (Riegel, Pellat & Rioul)

Voorkennis
Wij verwachten dat je bij aanvang van de cursus de eindtermen uit het secundair onderwijs
(ASO) met betrekking tot het Frans goed beheerst.

In afwachting …
Kun je je niveau testen op http://www.lancs.ac.uk/researchenterprise/dialang (niveau B1 =
eindcompetenties secundair onderwijs)
of kun je een voorbereidingscursus volgen:
www.uct.ugent.be of www.fle.fr

Vergeet ook niet je PC, TV en radio af te stemmen op Franse zenders en af en toe eens een krant,
tijdschrift of boek te lezen in het Frans!

