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Hvad er sprogpraktik?

Formålet med sprogpraktik er at skabe den bedst mulige ramme for
sprogtilegnelse på arbejdspladsen og på den måde sikre, at
praktikanten bliver arbejdsmarkedsparat. Praktikanten bliver fulgt tæt
af en sproglærer gennem hele forløbet. Vi arbejder med de
sproghandlinger og den arbejdspladskultur, som kendetegner
praktikstedet. Sproglæreren støtter praktikanten i kommunikationen
med arbejdspladsen og følger op.
Pædagogisk
I sprogpraktik afprøves sproget. På arbejdspladsen er al
kommunikation autentisk, og derfor får praktikanten et reelt billede af

sine kommunikative kompetencer. Praktikanten får en større
selvforståelse og bliver samtidig motiveret til at arbejde målrettet med
sproget. I sprogpraktikken hjælper vi også kursisten med at danne
faglige netværk.
Hvem har udbytte af sprogpraktik?

Sprogpraktik henvender sig til kursister, hvor sproget er en hindring
for, at de kan få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det er oftest
mennesker, der har brug for at få styrket og afklaret deres mundtlige
færdigheder. Sprogpraktik er et supplement til danskundervisningen.
Kursister på alle tre danskuddannelser – alle moduler - kan få udbytte
af et sprogpraktikforløb.

Hvordan foregår det?

Med udgangspunkt i kursistens præferencer finder sproglæreren et
praktiksted, hvor der er mulighed for at udfolde et relevant talesprog.
Sproglæreren laver aftalerne med arbejdspladsen og støtter op om
praktikken under hele forløbet. Sideløbende får praktikanten
undervisning i arbejdspladskultur og arbejdsforhold. Praktikforløbet

afsluttes med en evalueringssamtale, hvor praktikanten, en
repræsentant fra praktikstedet og sproglæreren deltager. Der
udfærdiges et vurderingsskema, som giver overblik over
praktikantens arbejdsmarkedsparathed.

Forløb
Kursisten går til dansk tre hverdage om ugen og er i praktik to
hverdage om ugen. Praktikken følger Sprogcenter Hellerups fridage
og ferier. Forløbenes længde tilpasses den enkelte.

Historik
Sprogcenter Hellerup har siden 2009 haft mere end 100
sprogpraktikforløb. Vi har gode erfaringer med at styrke kursisternes
mundtlige sprog og arbejdsmarkedsparathed. Vi har også haft
kursister, som efterfølgende har fået tilbudt ordinært arbejde på
praktikstedet.

”Bashir var først via Sprogcenter Hellerup i sprogpraktik i
bageriet […] Det gik rigtig fint, både med det sproglige og med
det håndværksmæssige, så godt at vi ansatte Bashir fuldtids
som afløser i tre måneder op til sommerferien i år og igen i en

måned her i oktober.”
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Pris
Prisen for sprogpraktikken pr. uge pr. deltager er 1260,- kr.
Prisen for et 13 ugers forløb er i alt 16.380,- kr.
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