Bästa franska podden på Radio Elan
2018 års tävling arrangeras av de fransktalande ländernas ambassader i Sverige

1) Samarbetspartner
De fransktalande ländernas ambassader i Sverige som deltar i
Fransklärarföreningen i Sverige (FLF), Radio Elan och UR (Utbildningsradion).

Frankofonimånaden,

2) Bakgrund
Radio Elan (www.radio-elan.se) är den första svenska webbradion för skolor på franska. Den vänder
sig till samtliga fransklärare i Sverige och deras skolklasser och tanken är att eleverna ska ta sig över
tröskeln och våga prata.
De fransktalande ländernas ambassader i Sverige och deras samarbetspartner i tävlingen vill främja
undervisningen i franska i de svenska skolorna genom att bjuda in elever och deras fransklärare att
delta i tävlingen ”Bästa franska podden på Radio Elan”.
3) Vem kan delta?
Tävlingen är öppen för alla franskaklasser vid svenska gymnasieskolor. Fransklärarna ansvarar för att
anmäla sin klass och förbinder sig att se till att samtliga elever deltar.
4) Tävlingsregler
Hela klassen ska tillsammans producera en podd på franska i mp3-format på valfritt tema, men i
anslutning till de aktioner som genomförs av Internationella organisationen för frankofoni (OIF)
(https://www.francophonie.org/#section_3 :
-

Franska språket, språklig mångfald
Kulturell mångfald och utveckling
Fred, demokrati och mänskliga rättigheter
Undervisning och utbildning
Ekonomi
Hållbar utveckling
Digital innovation
Ungdomar
Jämställdhet
Civilsamhället

5) Poddens längd
Minst 3 och högst 5 minuter

6) Jury
Poddarna kommer att bedömas av samtliga klasser som deltar i tävlingen enligt följande kriterier:
-

Grupparbete (alla måste ha en roll i genomförandet av podden: utformning/research,
inspelning, ljuddesign, etc.). En avannonsering med vars och ens roll ska också ingå.
Originalitet och hur väl ämnet behärskas (klasserna ska genomföra omfattande research om
poddens ämne).
Hur intressant podden är (förmåga att dra till sig lyssnarnas uppmärksamhet).
Berättande (scenariots kvalitet från idé till stil).
Form (från teknisk kvalitet till röstbehandling och ljuddesign).

För varje kriterium anges ett betyg mellan 1 och 10.
De exakta villkoren för betygsättningen kommer att delges klasserna senare.

7) Vinnare
Den podd som fått högst poäng (genomsnitt av alla betyg) utses till vinnare. Vid lika antal poäng
kommer representanterna för de fransktalande ländernas ambassader att avgöra tävlingen.

8) Pris
Den vinnande klassen får 10 000 kr inklusive skatter. Beloppet ska användas under läsåret 2017/2018
till ett projekt där klassens samtliga elever deltar.
Den vinnande klassens lärare får 2 500 kr inklusive skatter att för utbildning.
Den vinnande podden kommer eventuellt att sändas i mars 2018 på UR (Utbildningsradion) inom
ramen för programmet Nouvelles en français facile på temat franskspråkighet.

9) Tidsplan
15 december 2017: sista anmälningsdag (sköts av läraren) till Orlane Valentin, språkattaché vid
Institut français de Suède (orlane.valentin@diplomatie.gouv.fr).
15 februari 2018: sista dag för att skicka in podden.
20 februari 2018: sändning av poddarna på Radio Elan och de deltagande klassernas bedömning.
15 februari 2018: sista dag för att skicka in bedömningarna.
22 mars 2018: Frankofonindagen: vinnaren presenteras.

10) Sändning av poddarna:
Under förutsättning att poddarna godkänns av tävlingsarrangörerna kommer de att sändas på Radio
Elan vartefter de skickas in under februari.

