LearnIT
Online-undervisning
- som passer til dig

LearnIT – Danskuddannelse online

LearnIT er Sprogcenter Hellerups online-tilbud. LearnIT er fleksibelt, men har samme
omfang og varighed som intensiv holdundervisning. Du bliver undervist i dansk via vores
online læringsplatform Moodle. Her er opgaverne bygget op om relevante, aktuelle og
engagerende emner, og du får feedback af erfarne lærere. Vi har LearnIT-hold på alle 6
moduler på Danskuddannelse 3, og vi tilbyder to varianter.

LearnIT - Skype

På LearnIT – Skype foregår al danskundervisning online. I Moodle får du opgaver, som er
målrettet dine behov. Her finder du også bl.a. online udtalevejledning og den grammatik,
du har brug for. Du får 40 minutters Skypesession med din lærer hver uge og en Skypemakker, som er en anden kursist på dit niveau.

LearnIT - lørdag

På LearnIt – lørdag foregår danskundervisningen dels via Moodle dels på et hold. Den
kombination giver et fleksibelt tilbud, hvor du også har god mulighed for at lytte og tale.
Desuden får du et netværk, hvor I er sammen om at lære dansk. Holdundervisningen
ligger hver anden lørdag 9.30-12.00.

Forudsætninger for deltagelse:
•
•
•
•
•

Du har minimum 12 års skolebaggrund og et godt kendskab til engelsk.
Du er indstillet på at være aktiv og bruge mindst 5 timer om ugen.
Du er vant til at arbejde på en computer og bruge internettet.
Du kan arbejde selvstændigt og disciplineret.
Du vil møde op til de planlagte modultests i enten Hellerup eller Lyngby.

Tekniske krav
LearnIT – Skype fungerer under forudsætning af, at du har en hurtig internetforbindelse
og et godt headset.

Tilmelding
Inden du kan starte, skal du til et interview, så vi kan finde dit niveau og
tale om dine præferencer.
Du kan læse om regler for gebyr, klippekort og depositum på
sprogcenterhellerup.dk
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