AKADEMIA NAUKI

FVU START
BADZ LEPSZY/A DO DUNSKIEGO

Wzmocnij swoje
dunskie umiejetnosci

Wsparcie dla doroslych i refundacja
wynagrodzenia
Jesli nauczanie odbywa sie w czasie pracy jest
mozliwe aby twoj pracodawca mogl zlozyc
podanie o refundacje wynagrodzenia za tkzw.
(SVU) Wsparcie dla doroslych i dotacje
poprzez fundusz kompetencyjny, branzy w jakiej
pracujesz. Twoj zwiazek zawodowy moze udzielic wiecej informacji o mozliowsciach.

LO Hovedstaden we wspolpracy z AOF oferuje FVU Start, ktory daje tobie mozllwosc
rozwiniecia twojego ustnego dunskiego, aby bylo latwiej tobie rozumiec i rozmawiac z
osobami, ktore sa dookola ciebie.

Dni nauczania
Okres kursu skalda sie z 30 – 60 godzin
nauczania.

• Poniedzialek, 18.11.2019 kl.16.00-18.00

Miejsce nauczania:
Vermundsgade 1, 2100 København Ø
AOF zajmie sie informacja o czasie nauczania i
dlugosci kursu. Wez pod uwage, ze nauczanie
jest objete obowiazkiem obecnosci.

• Piatek, 22.11.2019 kl. 10.00-12.00

Zapamietaj obowiazek obecnosci w nauczaniu.

na ulicy Vermundsgade 1, 2100 København

Egzamin koncowy
Na zakonczenie kursu FVU Start odbedzie sie
egzamin koncowy, ktory wplynie na to czy jestes
gotowy/a pojsc dalej na kolejny stopien nauczania FVU. Bedziesz gotowy/a i zyczysz sobie isc
dalej, AOF pomoze tobie w tym.

Co to jest FVU Start?
FVU Start jest kursem na ktorym bedziesz
mogl/a wzmocnic twoj ustny dunski w codziennej komunikacji na miejscu pracy, w czasie wolnym od pracy lub kiedy poszukujesz pracy. Dodatkowo wzmocnisz swoje wymagania wstepne
do czytania i pisania po dunsku.

Najblizszy screening odbedzie sie:

Po zakonczeniu FVU Start , masz mozliowsc na
udzial w FVU Dansk, ktory moze przyczynic sie
do polepszenia mozliwosci komunikowania sie w
pracy i dostania sie na rynek pracy.

Wymagania do uczestniczenia w FVU Start:
Powinienes/nas byc w stanie rozumiec dunski na
poziomie podstawowym.Powienens/nas umiec
np. przeprowadzic latwa rozmowe o codziennym
temacie.
Zostaniesz zakwalifikowany/a do FVU Start,
zostaniesz zameldowany/a na kurs, gdzie przyjecia dla nowych kursistow sa na kurs w pierwsza
srode kazdego miesiaca.

W jaki sposob moge zameldowac sie na
FVU Start?
Aby zostac przyjetym/a na FVU Start, musisz
najpierw przejsc FVU Start screening. Screening
jest wywiadem/rozmowa z wykladowca, ktory
oszacuje czy posiadasz wymogi wstepne aby
zostac zameldowanym/a na FVU Start. Screening trwa ok. 20 – 30 minut.

Zameldowanie wyslij na e-mail or online:
Wyslij mail do: Monica Elisabeth Brædder:
mobr@aof.dk z pełną nazwą i lokalnym oddziałem
lub: Zarezerwuj online: www.aof-csk.onlinebooq.dk (zameldowanie jest wiążące)

AOF Center Storkøbenhavn - tlf. 92 90 10 80 - storkbh@aof.dk

Miejsca nauczania:
AOF oferuje nauczanie po adresem:
Vermundsgade 1, 2100 København Ø
Bedzie takze mozliwosc otrzymania nauczania w
localnym oddziału.

AOF Center Storkøbenhavn - tlf. 92 90 10 80 - storkbh@aof.dk

FVU Start
Zaintersowani i uczestnicy
Bezrobotne i pracujace dorosle osoby z dunskim
jako drugi jezyk. Wiek: Minimum 25 lat. W
niektorych przypadkach takze mlodsi/sze
uczestnicy.
Poziom
FVU Start obejmuje jeden etap nauczania
podstawowego ustnego dunskiego.
Cel nauczania:
Nauczanie jest podzielone na trzy cele:
Cel 1.
Uczestnicy wzmacniaja swoje ustne umiejetnosci
dunskiego
Cel 2.
Uczestnicy wzmacniaja i powiekszaja swoj zasob
slow po dunsku
Cel 3.
Uczestnicy wzmacniaja wlasne podstawy aby
czytac po dunsku
Czas trwania
Kurs trwa przez 30 – 60 godzin nauczania.

Plan kursu
FVU Start jest dla osob bezrobotnych i w
zatrudnieniu. Nauka jest zaplanowana z fokusem
na bliskie praktyczne nauczanie. Nauczanie moze
odbywac sie w AOF lub na miejscu pracy. Ilosc
uczestnikow w grupie od 12 – 20.
FVU Start moze byc prowadzone rownolegle z
innymi przedmiotami.
Zameldowanie
Aby zostac przyjetym do grupy na FVU Start,
trzeba zabrac udzial w rozmowie z wykladowca,
ktora pokaze czy uczestnik zdobedzie korzysci z
uczestnictwa w nauczaniu.
Ekonomia
Nauczanie jest bezplatne. Osoby w zatrudnieniu
moga prosic o SVU/ Wsparcie dla doroslych.

FVU Start er et fag i ”Den Forberedende
Voksenundervisning”, der også tilbyder
FVU Dansk, FVU Matematik, FVU Digital
og FVU Engelsk.
Læs mere her: bit.ly/aof-fvu
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