Kjære lærerer og kolleger,
Seksjon for tysk ved Universitetet i Bergen inviterer tyskelever fra
videregående skoler, lærere og studenter til et seminar om fremtiden
til tyskfaget i Norge, onsdag 25. mars 2009 klokken 12.15, auditorium
2 på Dragefjellet, Magnus Lagabøtes plass 1.
Det er plass til 250 personer på auditoriumet. Derfor ber vi vennligst om påmelding til
minka.hoheisel@if.uib.no så raskt som mulig.
Vi inviterte festspilldirektør Per Boye Hansen,
Iver Bragelien, Dekan for masterutdanningen, NHH, Anne-Marit Wang
Fjørntoft, en gründer til å delta i en samtale om den praktiske
nytten og den kulturelle verdien av å kunne tysk. Diskusjonen vil
foregå på norsk.
Bakgrunn: Interessen for tysk språk har de siste årene opplevd en drastisk
nedgang i Norge. Selv om de kulturelle, politiske og økonomiske
båndene mellom Norge og Tyskland er tettere enn på mange år, synker
tallet på tyskstudenter kraftig, og i skolen velger stadig færre
elever å lære tysk. Det har også vært en kraftig nedgang i tallet på
norske studenter i Tyskland. Konsekvensen av dette blir at stadig
færre vil være rustet til å knytte forbindelser til det tyskspråklige
området og til EU, til tross for at tyskkunnskaper åpner mange viktige
dører innen både kultur- og næringsliv. Tradisjonelt har nærings- og
kulturlivet i Norge orientert seg mot Tyskland, men i dag er tysk som
handels-, dannelses- og kulturspråk i ferd med å miste sin betydning
her i nord. Tysklands kulturliv, næringsliv og tradisjonsrike
universiteter representerer en stor mulighet for norske studenter og skoleelever, og vi ønsker
med dette å få i gang en samtale om hvilke muligheter tyskkunnskaper kan gi, samt å endre på
det negative Tysklandsbildet som mange har.
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