Fransk Profil vid Svenska skolan i Paris
Svenska Skolan i Paris (SSP) har en fransk profil. Målet med vår franska profil är att ge eleverna en språkoch kulturkompetens, att ge dem stärkt självförtroende och möjlighet att växa i en fransk miljö genom att
på olika sätt dra nytta av att vi omges av franskt språk och fransk kultur. Eleverna ska känna lust att lära
sig franska och pedagogerna inspirerar till kreativa aktiviteter med franska språket och kulturen i
centrum.

Den franska profilen innebär att den franska kulturen och det franska språket är närvarande och används i
den dagliga verksamheten. Varje lärare från förskolan till gymnasiet bidrar på olika sätt i vår franska profil.
Den franska kulturen integreras genom att lärarna använder Paris som autentiskt läromedel i
undervisningen, exempelvis genom studiebesök på franska bagerier, utställningar, skolresor till franska
regioner, besök på den franska skolan Ecole Active Bilingue, EAB, franska traditioner och franska sånger,
momentet Realia på gymnasiet osv. Vi genomför också ”elevens val” som projekt där det franska språket
och kulturen är närvarande. När det gäller det franska språket, följer SSP den svenska kursplanen och
utnyttjar dessutom utlandsskolornas rätt till utökad timplan med inriktning på landets språk. På så sätt
läser eleverna mer franska jämfört med Sverige.

På grundskolan har vi en infödd fransk pedagog som arbetar i alla grupper i franska och bild/slöjd. Hon
arbetar dessutom på förskolan två eftermiddagar i veckan med kreativa aktiviteter på franska som
målning, teckning, collage och träslöjd. Vi erbjuder eftermiddagsaktiviteter fyra dagar i veckan för för- och
grundskolan. Dessa aktiviteter, som leds av franska och svenska pedagoger, innefattar bl.a. pyssel,
franska, musik, teater och dans.
Högstadiet och gymnasiet är integrerade i den franska skolan Saint Dominique, vilket innebär att den
omgivande skolmiljön är fransk. Eleverna samarbetar med franska klasser i olika typer av projekt som t.ex.
film, teater och olika reportage. Högstadie- och gymnasieelever har även möjlighet att auskultera och
medverka i undervisningen i de franska klasserna.

Den franska profilen utvecklas hela tiden i samråd med elever och föräldrar. Välkommen med förslag och
idéer till skolans rektorer.

