SKAL DU TALE DANSK TIL SOMMER?
INTENSIVE SOMMERKURSER 3. – 14. JULI 2017

Sommerkurser d. 3. – 14. juli 2017
Vores sommerkurser er for dig, der gerne vil bruge 2 uger af ferien på et intensivt
danskkursus. Vi tilbyder kurser i dansk på begynder- og fortsætterniveau på
Danskuddannelse 3. Du afslutter kurset med en evaluering eller test.
Vi lægger vægt på:
• at du lærer at kommunikere i hverdagssituationer på dansk
• at du får en god udtale
• at du får aktuel viden om Danmark og danskerne
Vi tilbyder:
Sommerkursus for begyndere
Her lærer du at fortælle om dig selv på dansk. Du kan læse lette danske tekster og skrive
små beskeder. Kurset afsluttes med en evaluering eller test. Kurset henvender sig til
begyndere, der har intet eller ganske lidt kendskab til dansk.
Sommerkursus for fortsættere
Her lærer du at forstå enkle samtaler mellem danskere, og du kan fortælle om din dagligdag,
dit arbejde eller dine fremtidsplaner. Du kan skrive e-mails, og du kan bedre orientere dig i
tekster på dansk. Kurset afsluttes med en evaluering eller test. Kurset henvender sig til
fortsættere, der har et grundlæggende kendskab til dansk.
Udflugter:
Vi tilbyder 2 eftermiddagsudflugter i løbet af kurset, fx kanalrundfart i København, besøg på
Christiania eller lignende. Udflugterne er planlagt til d. 6. og d. 11. juli. Du tilmelder dig hos
din lærer.
Vi forventer:
• at du har minimum 11-12 års skolegang
• at du har et godt kendskab til engelsk
• at du er motiveret for at lære dansk og deltager i alle timerne
Tid og sted:
3. – 14. juli 2017, mandag til fredag, kl. 9.00-12.45.
Sprogcenter Hellerup, Bernstorffsvej 20C, 2900 Hellerup
Tilmelding:
Kontakt skolens kontor senest d. 8. juni 2017
E-mail: info@sprogcenterhellerup.dk
Telefon: 3946 3050
Pris:
Hvis du har et CPR-nummer, er kurset gratis.
Har du ikke et CPR-nummer koster kurset 3.995 kr.
Alle undervisningsmaterialer er gratis.
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