
28 Lingua 2 2014

Information über Sprachkurse in Deutschland
Internationella Skolorna i Düsseldorf führt im Auftrag von Braheskolan - Visingsö

 folkhögskola sowie Mälardalens högskola folgende Kurse duch, die kostenlos sind, zu CSN

berechtigen und für Jugendliche ab 18 Jahren geplant sind:

• TYSKA I PRAKTIKEN – KÖLN/DÜSSELDORF: Språkstudier kombinerade med 4 månaders

praktik på IKEA, KölnTourismus, Leonardo Hotel, skolor, Deutsches Zentrum für Luft-

und Raumfahrt mfl. För att vara behörig ska man ha läst minst tyska steg 3. 

• TYSKA FÖR NYBÖRJARE: Intensivkurs under sommaren på 11 veckor. Både för

nybörjare och elever som vill repetera från grunden.

• TYSKA 1 I TYSKLAND 30 hp: Svensk högskolekurs i Köln för elever som har läst minst

tyska steg 3. Fortsättningskursen Tyska 2 ges under vårterminen.

• Nyhet!ALLMÄN KURS MED TYSK PROFIL: Ettårig utbildning (Visingsö/Düsseldorf) för

elever som vill bli behöriga för högskolestudier och läsa tyska. Se hemsidan.

Mehr Informationen über das gesamte Kursangebot unter  www.is-duesseldorf.com
Telefonische Auskünfte unter: 0049-211-862020-75/60

„Dialog: utbildning och framtid“ heißt eine mehrteilige Diskussionsveranstaltung des

Goethe-Instituts Stockholm in diesem Jahr.

Im März fand die erste, gut besuchte Veranstaltung statt, auf der die letzten Ergebnisse der

Pisa-Untersuchung in Deutschland und Schweden lebhaft diskutiert wurden. Stefan Fölster

vom Reforminstitut vertrat die schwedische Seite, Christine Sälzer von der TU-München,

mitverantwortlich für die Pisa-Untersuchungen in Deutschland, erläuterte die deutsche

Perspektive.

Die nächste Diskussionsveranstaltung in dieser Reihe lautet: 

Samtal om främjandet av flerspråkighet på skolor
När: 26/5 kl. 16.30

Var: Goethe-Institut Stockholm, Bryggargatan 12 A

Språk: Engelska

Anmälan: englund@stockholm.goethe.org

En förutsättning för en interkulturell dialog, kulturell mångfald och där-

med en samhörighet inom Europa är att främja och realisera flersprå-

kighet. Hur ser flerspråkighet ut konkret på skolor, arbetsplatser och i

familjer? Vad betyder flerspråkighet som del av en kulturell identitet?

Vilken potential innebär en invandrad mångfald av språk? Det här är frå-

gor som Henny Rönneper som är expert för utbildningsfrågor i Tyskland

(Kultusmini sterium Düsseldorf) kommer att diskutera med en svensk

expert från utbildningsdepartementet. De kommer också att dela med sig

av lyckade exempel från Sverige och Tyskland.

Gerhard Austrup,
vår språk -
representant för
tyska, språk spanar
och  rapporterar

Utblick: tyska


