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PÜNKTCHEN UND ANTON er en varm og
humoristisk historie om venskabet mellem to børn , der hver på sin vis handler
grænseoverskridende, ikke ud fra egoistiske motiver, men for at hjælpe en anden.
De unge sætter dermed på flere niveauer
spørgsmålstegn ved forældrenes måde at
handle på og får de voksne til at revurdere
deres handlemåder. Det gælder både Antons mor, der fortier eksistensen af Antons far, og også Pünktchens forældre.
Der findes kun et ret begrænset antal udgivelser af film for folkeskolen og overgangen fra folkeskolen til de gymnasiale
uddannelser. Det hænger bl.a. sammen
med, at mange tyske film for aldersgruppen af 13 – 15-årige sprogligt ikke synes
at matche de kompetencer, eleverne har
efter 1 til 4 års undervisning i tysk. Det ville dog være synd ikke at udnytte den
fascination, filmmediet udøver på de unge, og samtidig bruge deres billedkompetencer som en oplagt ressource i forhold til fremmedsprogstilegnelsen.
PÜNKTCHEN UND ANTON foregår i et alment tilgængeligt univers. Eleverne arbejder gerne med genrer, hvor børn er hovedpersonerne, som fx i eventyr. Netop
den aldersmæssige distance muliggør ofte refleksionen over egen barndom og
problemer, der er forbundet hermed, og som jo i reglen rækker ind i senere
perioder af livet.
Filmen kan bruges til at tematisere emner som fx unges forhold til deres forældre,
sociale skel, ærlighed, moral og kønsroller. Og da filmen er fyldt med humor og
positiv handlekraft, kan den forhåbentlig også bidrage til at nuancere stereotyperne
om alvorstyngede, korrekte tyskere.
Man kan arbejde med PÜNKTCHEN UND ANTON som tematisk perspektivering
eller som optakt til emner, der med afsæt i de tilhørende opgaver kan udvides
efter behov og dermed kan udgøre selvstændige undervisningsforløb.
Målgruppe: begynder- og fortsættersprog i stx, hhx, htx og hf og i folkeskolens
ældste klasser.
Pris efter skolerabat: 198,- kr. ved direkte salg fra forlaget.
DVD med skolelicens og valgfri tyske, danske eller ingen undertekster: 800,- kr.
ALLE PRISER ER EKSKL. MOMS OG FORSENDELSE.
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