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Dansk start (til DU3, modul 1) er udviklet med særligt henblik på højtuddannede kursister, fx ingeniører og
andre, som har gode engelskkundskaber. Der er derfor lagt vægt på transferbegrebet, altså at bruge ord og

udtryk, som umiddelbart kan oversættes fra engelsk. Det letter læringen, og kursisten avancerer dermed også
hurtigt fra enkle til mere komplicerede tekster.

 

Dansk start er inddelt i seks lektioner med hver sit tema: Præsentation, Uddannelse, Familie, Nærmiljø, Bolig
og Arbejde. Temaerne lægger sig op ad ministeriets krav om emner til modulet og er også indtænkt i

modultestsammenhæng, hvor de hver især kan opgives som emne.

 

Hvert tema er bygget op, så det tager afsæt i kursistens egen hverdag  og udbygges med en informationstekst,
der har til formål at informere bredere om temaet i en dansk kontekst.

 

Materialet består af:

- Grundbog med cd til kursisten

- Lærervejledning: kommer snart til gratis download!
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