NYE MULIGHEDER

- forløb, hvor du får intensiv undervisning i FVU dansk

Om forløbet

Det praktiske

På dette forløb får du intensiv undervisning- og
træning i FVU-Dansk hvor der indgår ITundervisning. Du deltager på forløbet sammen
med andre, der har dansk som andetsprog.

Du skal deltage aktivt og være indstillet på at
der er undervisning 22 timer om ugen.
(fordelt over 4 dage om ugen).
Derudover vil der blive afholdt besøg på
uddannelsesinstitutioner og tilbudt individuel
vejledning.

Vi vil i fælleskab skabe et netværk, der er
støttende og hjælpende og hvor formålet er at
lære mere dansk, finde et godt job eller starte
uddannelse.
Du får tilbudt at komme i en kort praktik.

Der er daglig undervisning fra 9-14:30
Der er mulighed for at brygge kaffe, the og få
koldt vand. Madpakke skal du selv medbringe.

Vi stater med at teste dine sproglige
kompetencer, for at målrette undervisningen
efter dit niveau.

Adresse for fremmøde

Du får konkret tilbudt:

Underviser: Ayse Korkmaz

‣ Intensiv FVU læsning og skrivning. (Dansk)
Du bliver guidet til at bruge IT-værktøjer og
Apps til hjælp i undervisningen.

Covid-19 restriktioner

Gl. Lyngvej 2 (SunPark) i Ølby
4600 Køge

‣ Jobsøgning - hjælp til at udarbejde dit
ansøgningmateriale rettet mod den branche
som du søger arbejde i - CV og ansøgning.

Vi følger naturligvis alle retningslinjer for Covid-19.
Vi sørger for at der er håndsprit og god afstand
mellem hver deltager.Hvis du har symptomer på
Covid-19 må du ikke fremmøde Vi anbefaler at du
jævnligt lader dig teste.

‣ Du får en individuel karrieresamtaler, hvor vi
taler om dine ønsker for fremtiden.

Om Triocon

‣ Du får Information om muligheder og krav til
optagelse på forskellige uddannelser og vi
tager på besøg på områdets
uddannelsesinstitutioner.

Triocon har gennem flere år undervist i
erhvervsrettet dansk og derudover varetager vi
uvildig karrierevejledning. Vi har gode og
motiverende underviserer, der er professionelle i
deres fag.

‣ Du får et netværk, hvor vi har fokus på at
hjælpe hinanden og have det sjovt imens. Vi
deler viden om forskellige brancher og jobs.

Link til hjemmeside:
triocon.dk/forlob/nyemuligheder.html

