EFTERÅR 2017

- Kunne du tænke dig at lyde dansk…
- Vil du gerne forstå alt…
- Irriterer det dig at blive misforstået…
Vi tilbyder et særligt kursus for skandinaver, der gerne vil blive bedre til dansk. På kurset
fokuserer vi på, hvordan dansk adskiller sig fra de øvrige skandinaviske sprog og træner
især de fonetiske og grammatiske forskelle.
Målet er, at du får et flydende dansk med en høj grad af korrekthed, og at du kommer til
at forstå dansk talesprog. Vi arbejder også hen imod, at du bliver i stand til at læse og
skrive dansk på et højt niveau. Kurset henvender sig til svenskere, nordmænd og
islændinge, som har et kendskab til dansk, men gerne vil blive bedre. Du skal regne med
en del forberedelse inden hver mødegang.
Undervisningen
Du modtager undervisning en gang om ugen på Sprogcenter Hellerup. Resten af
undervisningen foregår online. Vores lærere er erfarne og veluddannede og har et godt
kendskab til de øvrige skandinaviske sprog. Vi bestræber os på at lave varieret og
inspirerende undervisning, hvor du selv deltager aktivt på forskellige måder. Desuden
bruger vi de nyeste it-faciliteter til at skabe aktualitet og kreativitet i undervisningen. Vi
har et studiecenter og et sproglaboratorium, som du er velkommen til at benytte.
Kurset
Dansk for skandinaver er en del af det officielle danskuddannelsessystem. Du starter på
Danskuddannelse 3 og tager modul 4 og 5. Modul 4 afsluttes med en test, og modul 5
afsluttes med Prøve i Dansk 3.
Tid og sted
Modul 4: Tirsdage fra 18.30-21
Modul 5: Torsdage fra 18.30-21
Kurset starter i januar og august.
Tilmelding
Kontakt skolens kontor på tlf. 3946 3050, eller send en mail til
info@sprogcenterhellerup.dk for at aftale tid til en samtale hos en af vores
sprogkonsulenter.
”Kurset har givet mig en rigtig god forståelse af forskellene mellem svensk og dansk, samt en dyb
indsigt og nysgerrighed til det danske sprog. Læreren på holdet har en fin måde at undervise på,
idet hun bruger interessant undervisningsmateriale og skaber en fin stemning i klassen.”
- Anna Blom, Artist Research/Producer at Blooming Hell

Bernstorffsvej 20C, 2900 Hellerup
Klampenborgvej 221, 2800 Kgs. Lyngby

T 3946 3050
W sprogcenterhellerup.dk

