
PAKIET DO SAMODZIELNEJ NAUKI DLA
EMIGRANTÓW ZAROBKOWYCH
Z BUŁGARII, POLSKI I RUMUNII

TO DZIAŁA!
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Udział w naradach w języku niderlandzkim?
Rozumienie instrukcji na piśmie?
Skuteczna komunikacja w domu i w pracy?

PAKIET LEKCYJNY

Ten pakiet do samodzielnej nauki został 
stworzony na zlecenie holenderskiego 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Stosunków z Królestwem z myślą 
o emigrantach zarobkowych z Bułgarii, 
Polski i Rumunii. Umożliwia on emigrantom 
zarobkowym przygotowanie się w ojczyźnie 
lub w Holandii do mieszkania i pracy 
w tym kraju, co zwiększa ich szanse 
na rynku pracy. Dzięki Zelf starten met 
Nederlands pracodawcy mogą zatrudniać 
lepiej przygotowanych pracowników.

EMIGRANCI ZAROBKOWI

Pakiet Zelf starten met Nederlands jest 
przeznaczony dla emigrantów z Bułgarii, 
Polski i Rumunii z wykształceniem 
podstawowym, średnim i wyższym. Zgodnie 
z europejskim systemem opisu kształcenia 
językowego poziom końcowy to A1. 

JĘZYK I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 
HOLENDERSKIM NA POTRZEBY PRACY

Pakiet składa się z książki ćwiczeń 
z 50 lekcjami języka niderlandzkiego, 
rozszerzonego programu e-learningowego 
(z 19 lekcjami alfabetu), filmu o Holandii, 
dodatkowego podręcznika z praktycznymi 
informacjami o Holandii i ćwiczeniami, 
a także instrukcji ze słowniczkiem
i wskazówkami dla użytkowników.
W lekcjach językowych poświęcono dużo 
uwagi powszechnie używanym słowom 
w często spotykanych sytuacjach, zarówno 
w domu, jak i w pracy. Poruszane są 
tematy dotyczące zdrowia, nauki, pracy, 
bezpieczeństwa, higieny i rozmów 
z kolegami.
Wszystkie części są bogato ilustrowane 
i przetłumaczone na język bułgarski, polski 
i rumuński.

Rozpocznij pracę z pakietem:

ZELF STARTEN MET NEDERLANDS
NAUKA JĘZYKA NIDERLANDZKIEGO I WIEDZY O 
SPOŁECZEŃSTWIE HOLENDERSKIM DLA EMIGRANTÓW 
ZAROBKOWYCH
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ELEMENTY PAKIETU 
LEKCYJNEGO

 · płyta DVD z filmem Naar Nederland
 · książka Kennis van de Nederlandse 

Samenleving w języku niderlandzkim, 
bułgarskim, polskim i rumuńskim

 · książka ćwiczeń Nederlands voor 
anderstaligen z płytami CD-Audio  
i przetłumaczonymi instrukcjami

 · płyta DVD z programem e-learningowym 
i kodem dostępu do programu online,  
z tłumaczeniami dostępnymi po kliknięciu

 · instrukcja ze słowniczkiem  
i wskazówkami dla użytkowników  
w języku niderlandzkim, bułgarskim, 
polskim i rumuńskim 

OSOBY PRYWATNE

Zelf starten met Nederlands (ISBN 
9789461058089) kosztuje 25,00 EUR. 
Pakiet jest dostępny w księgarniach 
(internetowych) oraz na stronie www.nt2.nl.

Więcej informacji można znaleźć na stronie 
www.zelfstartenmetnederlands.nl.

FIRMY I ORGANIZACJE

Pracodawcy, agencje pracy tymczasowej, 
stowarzyszenia, instytucje i inne organizacje 
mogą kontaktować się z nami w celu 
uzyskania szczegółowych informacji na 
temat zakupu i zastosowania pakietu oraz 
możliwości uzyskania rabatów.

Prosimy o kontakt z Boom uitgevers 
Amsterdam: nt2klantenservice@bua.nl

Zelf starten met Nederlands
zwiększa szanse na rynku pracy



Zam
ów już teraz 

na stronie

 www.nt2.nl

Boom uitgevers Amsterdam
Postbus 15970
1001 NL Amsterdam
tel. 020 5200126
fax 020 6253327
nt2klantenservice@bua.nl
www.nt2.nl

NATUURLIJK NEDERLANDS 
LEREN EN INBURGEREN


