ONLINE DANSK
FØDEVAREHYGIEJNE

MED EKSTRA DANSK

VESTEGNENS SPROG- & KOMPETENCECENTER

På e-Sprogcenter har du mulighed for at
lære dansk på internettet, når og hvor det
passer dig.
Online får du
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Et virtuelt hold på dit niveau
Undervisning tilrettelagt i temaer
En fast lærer der giver feedback
Opgaver af forskellige typer (lytte, tale, læse, skrive) på dit niveau
Video- og lydmaterialer med tilhørende opgaver
Tilbud om onlinemøder
Ordbøger og links til materialer på internettet
Dansk grammatik både på dansk og på andre sprog
Udtaletræning

www.e-sprogcenter.dk

Der er undervisning i Arbejdsmarkedsrettet Dansk og Danskuddannelse
2 og 3 på alle moduler – fra begyndere til Studieprøven.

Når du er tilmeldt e-Sprogcenter får du også
•
•
•
•

Adgang til alle faciliteter i skolens Studiecenter (Glostrup og Kastrup)
Tilbud om fremmødeundervisning/ kurser
Tilbud om e-konsultation
Mulighed for testtræning, udtaletræning, samtaletræning osv. på skolen
(Glostrup eller Kastrup)
• Modultest efter hvert modul, testen afholdes på skolen (Glostrup eller
Kastrup)
• Mulighed for at komme i praktik

Krav til dig
•
•
•
•
•
•

Du
Du
Du
Du
Du
Du

skal
skal
skal
skal
skal
skal

have en god arbejdsdisciplin og kunne arbejde selvstændigt
arbejde 5 timer om ugen
overholde deadline for opgaveaflevering (søndag midnat)
til modultest til tiden
kunne bruge en computer og have en god internetforbindelse
have et godt headset med mikrofon

Aktivitet på e-Sprogcenter:
Vi registrerer din aktivitet hver uge. Du får fravær, hvis du ikke laver dine
opgaver og overholder deadline. Hvis du har meget fravær, bliver du udmeldt
af e-Sprogcenter.

www.vestegnenssprogcenter.dk

www.e-sprogcenter.dk

Du skal have et login til e-Sprogcenter. Du skal først tale med en vejleder.
Kontakt Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter på 43 28 35 00 eller
sprogcenter@brondby.dk
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Skolevej 6 · 2600 Glostrup
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Kontor: 43 28 35 00
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Fravær: 43 28 35 05

Fravær: 43 28 35 70

sprogcenter@brondby.dk

sprogcenter@brondby.dk

VESTEGNENS SPROG- & KOMPETENCECENTER

BRØNDBY KOMMUNES TRYKKERI

Hvordan kommer jeg i gang på e-Sprogcenter?

