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La grammaire sans problème ! Sylvie Poisson-Quinton 2015-05-13
Le FLE et la francophonie dans le monde Jean-Louis Chiss 2021-06-16
Cet ouvrage a une vocation d’information et de problématisation. Il s’agit
de proposer une synthèse sur la place actuelle du français dans le monde
et la francophonie, sur l’enseignement du français comme langue
étrangère ou seconde vue dans son histoire et la diversité de ses
contextes.Le devenir du français à l’étranger dans sa factualité et ses
représentations, les permanences et les transformations des
méthodologies ainsi que la description de la langue dans une optique FLE,
les institutions et les dimensions linguistiques, littéraires et culturelles de
l’espace francophone, constituent les principaux aspects de cette
démarche.Ce collectif de professeurs des universités spécialistes du
domaine, dirigé par Jean-Louis Chiss, a rédigé cet ouvrage à l’intention
des enseignants-chercheurs, des formateurs d’enseignants, des
enseignants et des étudiants. Les instances nationales et internationales
des politiques linguistiques et culturelles en sont aussi les destinataires
comme les francophones et les francophiles du monde.
Aristoteles en Dante ontdekken de geheimen van het universum
Benjamin Alire Sáenz 2017 Aristoteles en Dante zijn allebei van
Mexicaans-Amerikaanse afkomst, maar verder verschillen ze in alles van
elkaar. Toch raken ze bevriend. Dankzij hun vriendschap ontdekken ze
wie ze zijn, en wie ze willen worden. Vanaf ca. 15 jaar.
Entre nous 2 (A2). Livre de l'élève + cahier d'exercices + MP3-CD
2015-07-13
Tom Sawyer Mark Twain 1999
De wolk Gudrun Pausewang (Pseud. van Gudrun Wilcke) 1989 Na een
kernramp in de Benelux moet een jong meisje haar leven helemaal
opnieuw inrichten.
Méthode de français pour adolescents A Plus 3 A2.2 Katia Brandel
2016-03-07 A plus est une méthode de français langue étrangère
complète et dynamique qui répond de manière ludique et motivante aux
besoins des apprenants de 12 à 16 ans. Elle est construite selon une
approche réellement actionnelle avec des étapes d'apprentissage claires
et une progression organisée autour de la réalisation de projets ﬁnaux
réalistes et personnels. Dans cet ouvrage : 6 unités qui comptent chacune
3 leçons et un grand nombre d'outils linguistiques pour préparer les
apprenants à la réalisation des projets ﬁnaux ; une sensibilisation à
l'univers des jeunes francophones : un grand nombre de documents
authentiques et des pages Mag.com avec des thématiques culturelles
originales ; une dimension ludique apportée par des jeux et des activités
motivantes tout au long de l'ouvrage ; des pages Test et Bilan pour faire
le point ; le CD audio avec l'ensemble des compréhensions orales de la
méthode. La collection A plus, c'est aussi : le Cahier d'exercices
accompagné d'un CD audio ; le Pack numérique étudiant avec l'ensemble
des éléments du Livre de l'élève et du Cahier d'exercices ; un grand
nombre de ressources complémentaires disponibles sur
espacevirtuel.emdl.fr.
Een halve gele zon Chimamanda Ngozi Adichie 2017-02-16 In het Nigeria
van de jaren zestig, een land dat verscheurd wordt door een burgeroorlog,
komen drie levens samen. Ugwu, een jongen uit een arm dorp werkt als
huisknecht voor een universiteitsprofessor. Olanna heeft haar
luxeleventje in de Nigeriaanse hoofdstad Lagos achter zich gelaten om bij
de charismatische professor te gaan wonen. De derde hoofdpersoon is
Richard, een verlegen Engelsman die in de ban raakt van Olanna's
geheimzinnige tweelingzus. Tegen de achtergrond van de gruwelijke
burgeroorlog worden deze drie personages op onverwachte wijze met
elkaar geconfronteerd. De explosieve situatie stelt hun idealen en hun
loyaliteit aan elkaar zwaar op de proef.
Lena's dagboek Lena Moechina 2013-05-16 In mei 1941 begint de
zestienjarige Lena met het bijhouden van een dagboek. Ze schrijft over
alles wat een tiener bezighoudt: haar dromen en angsten, haar stille
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liefde, Vova, en haar slechte cijfers op school. Maar na de inval van de
nazi s maakt haar persoonlijke verhaal steeds meer plaats voor de oorlog:
de honger, de wanhoop, de doden in de belegerde stad. Het dagelijks
leven van de familie Moechina wordt in korte tijd ondraaglijk zwaar, en in
Leningrad vallen door honger en bombardementen tussen de
zeshonderdduizend en anderhalf miljoen doden. Op 8 februari schrijft
Lena: `Gistermorgen is mama gestorven. Ik blijf alleen achter. Het
dagboek eindigt abrupt op 25 mei 1942, de dag waarop Lena schrijft dat
ze denkt dat ze geëvacueerd zal worden. Lena s dagboek werd in 1962
door een onbekende naar het Staatsarchief gebracht en werd ontdekt
door een historicus aan de Universiteit van Sint-Petersburg, die een
treﬀende vergelijking maakte met het dagboek van Anne Frank. Hij ging
er vanuit dat ook Lena was overleden. Uiteindelijk blijkt dat Lena
Moechina de oorlog overleefd had.
Le Français dans le monde 2010 Some numbers include phonorecords.
La grammaire du français en 40 leçons et 201 activités Patrick Guédon
2013
Amerikanah Chimamanda Ngozi Adichie 2013-10-12 Ifemelu en Obinze
zijn hevig verliefd op elkaar. Hun geluk wordt wreed verstoord wanneer zij
hun land Nigeria wegens de militaire dictatuur moeten verlaten. De
mooie, zelfverzekerde Ifemelu gaat in Amerika studeren. Ze ontmoet daar
nieuwe mensen, knoopt vriendschappen aan, maar krijgt ook te maken
met vernederingen en tegenslag. Obinze besluit naar Londen te gaan en
komt terecht in de illegaliteit, een leven waarop zijn burgerlijke opvoeding
hem niet heeft voorbereid. Hij keert jaren later terug naar Nigeria, waar
intussen een democratisch bewind heerst. Ifemelu keert eveneens terug
naar haar vaderland, dat net zozeer veranderd is als zij. Wanneer hun
liefde opnieuw opbloeit, worden Ifemelu en Obinze geconfronteerd met de
grootste uitdaging van hun leven.
Nachtelijk ongeval Patrick Modiano 2016-04-05 Kort voor zijn
eenentwintigste verjaardag wordt een man op de Parijse place des
Pyramides geschept door een Fiat. Aan het stuur zit een vrouw die hij
ergens van denkt te kennen. Terwijl hij half bewusteloos in een politieauto
naar een ziekenhuis wordt gebracht, komen er herinneringen boven aan
een periode waarin hij in een café een geheimzinnig meisje ontmoette.
Wat hebben de twee vrouwen met elkaar te maken? Nachtelijk ongeval is
niet alleen een intrigerende roman over de kracht van het geheugen,
maar ook een ode aan de straten en pleinen van Parijs bij nacht.
Fantastisch!, allemand 1re année, A1 2016
Een appartement in Parijs Guillaume Musso 2018-05-01 Parijs, een
studio die verstopt ligt aan het einde van een begroeid steegje. De Britse
politieagente Madeline heeft dit appartement gehuurd om er tot rust te
komen. Maar door een misverstand treft ze er Gaspard, een
mensenschuwe schrijver, die naar Parijs is gekomen om er te werken. De
twee zien zich gedwongen enkele dagen samen door te brengen. De
studio was van de gerenommeerde schilder Sean Lorenz, en ademt nog
altijd zijn passie voor licht en kleur. Gebroken door de moord op zijn jonge
zoon, is hij het jaar ervoor overleden. Lorenz liet drie schilderijen na, maar
die zijn sindsdien spoorloos. Gefascineerd door zijn talent én tragische lot,
besluiten Madeline en Gaspard samen uit te zoeken wat er met de
kostbare schilderijen gebeurd is. Maar om het echte geheim van Sean
Lorenz te kunnen onthullen, moeten zij eerst hun eigen demonen onder
ogen komen – tijdens een onderzoek dat hun levens voorgoed zal
veranderen... ‘Deze pageturner zit zo goed in elkaar, het zit op minstens
hetzelfde niveau als een thriller van Harlan Coben.’ – RTBF
Dochters van een nieuwe tijd Carmen Korn 2020-06-03 Vier vrouwen,
vier families, één eeuw geschiedenis: het eerste deel in deze
allesomvattende, meeslepende trilogie. Hamburg, 1919. De Eerste
Wereldoorlog is eindelijk voorbij. Vier jonge vrouwen, Henny, Käthe, Lina
en Ida, verschillen in karakter en afkomst, maar hopen allemaal op een
nieuwe tijd. Samen zien ze de wereld transformeren: van de
wederopbouw van Duitsland na een tragische nederlaag in de oorlog en
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de opkomst en ondergang van de Weimarrepubliek, tot de
verschrikkingen van de naziheerschappij. De vier gaan hun eigen weg,
maar er is iets wat hen verbindt: hun vriendschap. Dochters van een
nieuwe tijd dompelt je onder in de wereld van luxueuze danszalen,
vermout, cocktails, opiumkelders en Chinese restaurants, totdat
langzaam, maar onverbiddelijk, het einde van de vrijheid nadert door de
opkomst van de nazi’s.
Entre nous 3, tout en un méthode de français, B1 : livre de l'élève +
cahier d'activités + CD Neige Pruvost 2018
Anglais 6e Together Catherine McBeth 2011-06-06 La méthode
Together : centrée sur l'élève, elle le rend acteur et autonome dans ses
apprentissages ; elle favorise une mobilisation des compétences orales et
écrites à travers des tâches concrètes à accomplir ; elle évoque la réalité
du monde anglophone d'aujourd'hui à travers des projets s'appuyant sur
des documents authentiques récents et diversiﬁés ; elle présente des
contenus culturels, géographiques et historiques ; elle propose des outils
d'évaluation et d'autoévaluation ; elle intègre naturellement les TICE dans
les apprentissages ; elle favorise le travail en interdisciplinarité et la prise
en compte des compétences du socle commun de connaissances et de
compétences (Passerelle vers...). Pour l'élève : le Manuel et son CD audio,
le Workbook tout en couleurs. Pour la classe : le coﬀret de 3 CD audio
contient les enregistrements du manuel et de nombreuses activités orales
complémentaires (fêtes, chansons), le site together.emdl.fr en accès
gratuit (des activités complémentaires, des informations...), 2 Posters à
aﬃcher dans la classe. Pour le professeur : le Guide du professeur
(version papier), le CD Audio-ROM Guide pédagogique enrichi (le Guide du
professeur, le Workbook, les outils d'évaluation), la Clé USB, véritable
boîte à outils numérique de l'enseignant (Manuel numérique, Workbook,
Guide pédagogique, 3 CD audio classe). Together est aussi un manuel
numérique disponible en ligne sur le site du Kiosque Numérique de
l'Education : www.kiosque-edu.com .
Anglais 6e A1-A2 Bloggers Nathalie Brient 2017-06-15 Un workbook
qui fait la diﬀérence. Pour progresser quel que soit son niveau : des
rubriques pour réﬂéchir à sa façon de travailler ; des activités de
diﬀérents niveaux pour un même document. Pour renforcer son
autonomie : une exploitation pas à pas des documents du manuel ; la
possibilité d'annoter les textes pour mieux se les approprier. Pour
travailler grammaire et lexique : des rubriques d'observation de la langue
pour chaque leçon ; de nombreux exercices d'entraînement lexical et
grammatical ; une page Pronunciation par unité. Pour apprendre à s'autoévaluer : des grilles d'auto-évaluation à compléter pour chaque mini
challenge ; des activités de préparation à l'évaluation pour toutes les
activités langagières.
A plus 1 A1 Lauréda Kharbache 2015
Anglais 5e A1-A2 Bloggers Laurence Fabbro 2017-06-15 Un workbook qui
fait la diﬀérence. Pour progresser quel que soit son niveau : des rubriques
pour réﬂéchir à sa façon de travailler ; des activités de diﬀérents niveaux
pour un même document. Pour renforcer son autonomie : une exploitation
pas à pas des documents du manuel ; la possibilité d'annoter les textes
pour mieux se les approprier. Pour travailler grammaire et lexique : des
rubriques d'observation de la langue pour chaque leçon ; de nombreux
exercices d'entraînement lexical et grammatical ; une page Pronunciation
par unité. Pour apprendre à s'auto-évaluer : des grilles d'auto-évaluation à
compléter pour chaque mini challenge ; des activités de préparation à
l'évaluation pour toutes les activités langagières.
Het meisje en de nacht Guillaume Musso 2019-05-28 Een jonge vrouw
verdwijnt in de nacht. Drie vrienden verbonden door een tragisch geheim.
Ze zien elkaar na jaren weer terug bij de reünie van hun school... De
Franse Riviera, winter 1992 In een ijskoude nacht, wanneer de campus
van een elitaire kostschool geteisterd wordt door een sneeuwstorm,
verdwijnen de negentienjarige modelleerling Vinca Rockwell en de
ﬁlosoﬁeleraar met wie zij een geheime relatie had. Voor Vinca is de liefde
‘alles of niets’. Niemand zou haar ooit nog terugzien. De Franse Riviera,
voorjaar 2017 De ooit onafscheidelijke Manon, Thomas en Maxime –
Vinca’s beste vrienden – hebben elkaar niet meer gesproken sinds hun
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afstuderen. Ze zien elkaar voor het eerst weer terug bij de reünie van hun
school. Vijfentwintig jaar geleden pleegden de drie onder vreselijke
omstandigheden een moord, waarna ze het lichaam verborgen in de muur
van hun gymzaal. Dezelfde muur die nu gesloopt gaat worden om plaats
te maken voor een ultramodern gebouw. Wat is er werkelijk gebeurd in
die koude nacht, zo lang geleden?
Anglais 6e Together Katherine Bilsborough 2011 Ce Workbook est
conçu pour renforcer le travail de classe tout en favorisant l'autonomie
d'apprentissage de l'élève. Il contient : l'ensemble des supports aux
activités de classe ; des activités pour renforcer l'acquisition du lexique ;
un travail systématique sur tes pratiques réﬂéchies de la langue ; de
nombreuses activités complémentaires pour mettre en pratique les faits
de langue étudiés ; une page par unité spéciﬁquement consacrée au
travail sur la prononciation et l'intonation ; des pages de stratégie
d'acquisition du vocabulaire de l'unité. A la ﬁn de chaque unité, l'élève
pourra porter un regard sur son apprentissage grâce à la grille d'autoévaluation du portfolio.
De blauwe lotus Hergé 1974
Serotonine Michel Houellebecq 2019-03-21 ‘Mijn overtuigingen zijn
beperkt, maar wel intens. Ik geloof in de mogelijkheden van het speciale
koninkrijk. Ik geloof in de liefde,’ schreef Michel Houellebecq onlangs. De
depressieve verteller van Serotonine zou het daar zonder voorbehoud
mee eens zijn. Zijn verhaal vindt plaats in een Frankrijk dat zijn tradities
aan het verkwanselen is, zijn steden ontdoet van hun charme en zijn
platteland verwoest tot de volksopstand erop volgt. Hij vertelt over zijn
leven als landbouwingenieur, zijn vriendschap met een boer van adel (een
onvergetelijk personage – zijn dubbelganger in spiegelbeeld), over het
falen van hun jeugdige idealen, de misschien wel dwaze hoop een
verloren vrouw terug te vinden. Deze roman over de puinhopen van een
wereld zonder goedheid, zonder solidariteit, met onbeheersbaar
geworden veranderingen, is ook een roman over wroeging en spijt.
‘Niemand in het Westen zal nog gelukkig zijn.’
B van bedrog Sue Grafton 1991 Een vrouwelijke privé-detective krijgt tot
taak de zuster van een oudere, welgestelde vrouw op te sporen omdat er
een erfenis geregeld moet worden.
Slapende herinneringen Patrick Modiano 2018-04-10 Parijs in de jaren
zestig. Het waren opwindende tijden, jongeren klommen op de
barricaden, vochten tegen de bestaande gezagsverhoudingen en eisten
meer vrijheid. Maar niet iedereen deelt hetzelfde verleden. De
hoofdpersoon in Slapende herinneringen herinnert zich vooral de vrouwen
die hij destijds op zijn winterse zwerftochten door de stad ontmoette,
mysterieuze vrouwen die hij probeerde te vergeten nadat ze uit zijn leven
verdwenen maar die, soms pas na tientallen jaren, terugkeerden in zijn
gedachten. Het spookt in het huis van het geheugen, dat is wat Modiano
in Slapende herinneringen laat zien: als we ouder worden, dringt wat we
verdrongen zich weer op, en het is zinloos om ervan weg te lopen.
De grote Meaulnes Alain-Fournier (pseud. van Henri Alban Fournier.)
2010 Als een iets oudere jongen in zijn gezin komt wonen, wordt het leven
van een vijftienjarige scholier een stuk minder saai.
Mensen, mensen wat een mensen! / druk 1 Peter Spier 1981 Aan de
hand van o.a. lengte, huidskleur, gewoontes, taal en godsdienst van
mensen uit verschillende landen wordt getoond hoe anders iedereen is.
Prentenboek met gedetailleerde illustraties waarop veel te zien is. Vanaf
ca. 8 jaar.
Guía de auxiliares de conversación en Francia 2020 Díaz Vaillagou, Lola
2020-01-01 La Guía de auxiliares de conversación en Francia 2020 es una
publicación concebida como apoyo al programa de auxiliares de
conversación. Incluye informaciones administrativas, culturales y
pedagógicas, direcciones de organismos franceses y españoles, y otros
datos de interés, todos ellos de gran ayuda para los nuevos auxiliares que
se incorporan cada curso escolar a Francia. Dado el importante objetivo
que los auxiliares tienen encomendado en relación con la promoción de la
lengua y cultura españolas en Francia, la información ha sido revisada y
actualizada, para publicación y difusión en línea de una nueva edición de
la guía.
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