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Livslang læring af nabosprogene tysk og dansk

Digitalt seminar den 16. juni kl. 14.30-17 via zoom
(Region Sønderjylland-Schleswig). Interreg-projektet KultursKultur 2.0 støtter ikke kun det
grænseoverskridende dansk-tyske møde og projekter men har også som mål at fremme
nabosprogene dansk og tysk i grænseregionen. I den forbindelse drejer det sig ikke kun om at
udvikle undervisningsmaterialer og projekter til børn og unge, men også om at motivere voksne og
virksomheder til at beskæftige sig med nabosprogene og se en fordel i at op- og udbygge
sprogkompetencer.
Dette gælder både tyskkundskaber i Danmark og danskkundskaber på det tyske arbejdsmarked.
Seminaret skal inspirere til mere bevidst at investere i medarbejdernes sprogkompetencer. Der vil
bl.a. være oplæg fra udvalgte virksomheder, Dansk Industri og Handwerkskammer Lübeck.
Målgruppen er små og mellemstore virksomheder, brancheorganisationer, jobcentre og
uddannelsesinstitutioner. Det er gratis at deltage og arrangementet simultantolkes.
Seminaret finder sted onsdag 16. juni kl. 14.30-17 via zoom.
Tilmelding: kulturregion@region.dk
I løbet af seminaret kommes ind på spørgsmål som:
- Hvad kan det betyde for virksomheder at investere i medarbejdernes sprogkompetencer?
- Er det den rette strategi at ansætte medarbejdere med de fornødne sprogkompetencer,
eller er der et uudnyttet potentiale i at efteruddanne de nuværende medarbejdere?
Seminaret skal bidrage til erfaringsudveksling om styrkelse af medarbejdernes sprogkompetencer.
Programmet er vedhæftet.
KursKultur 2.0 bliver støttet af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske
Fond for Regionaludvikling. Du kan læse mere om Interreg Deutschland-Danmark på
www.interreg5a.eu.

KursKultur 2.0 finansieres med støtte fra Region Sønderjylland-Schleswigs partnere, de regionale idrætsorganisationer, UC
Syddanmark, Europa-Universität Flensburg, Professionshøjskolen Absalon, Museum Lolland-Falster, Næstved Kommune,
Museum Sønderjylland, Kulturministeriet og Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein.
Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.
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