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PACHET DE STUDIU INDIVIDUAL PENTRU
LUCRĂTORII IMIGRANŢI
DIN BULGARIA, POLONIA ŞI ROMÂNIA

nl

REUŞIŢI CU

Dezbateri în limba olandeză?
Înţelegerea instrucţiunilor scrise?
Comunicare eficientă acasă şi la locul de muncă?

Începeţi chiar acum cu:

ZELF STARTEN MET NEDERLANDS
CURS DE LIMBA OLANDEZĂ ŞI CUNOŞTINŢE PRIVIND
SOCIETATEA OLANDEZĂ PENTRU LUCRĂTORII IMIGRANŢI

PACHETUL DE STUDIU
Acest pachet pentru studiu individual a
fost realizat la solicitarea Ministerului
de Interne şi Relaţii Naţionale şi este
destinat lucrătorilor imigranţi din Bulgaria,
Polonia şi România. Cu ajutorul acestui
pachet, lucrătorii imigranţi îşi vor putea
însuşi, în Olanda sau chiar în ţara lor de
origine, cunoştinţele necesare pentru
a locui şi a lucra în Olanda, sporindu-şi
astfel şansele pe piaţa muncii. Zelf starten
met Nederlands îi ajută pe angajatori să
angajeze persoane mai bine pregătite.

LUCRĂTORII IMIGRANŢI
Zelf starten met Nederlands li se adresează
lucrătorilor imigranţi din Bulgaria, Polonia
şi România cu studii elementare, medii sau
superioare. Nivelul final al cursului este A1
conform Cadrului european de referinţă
pentru limbi străine moderne.

CURS DE LIMBĂ ŞI
CUNOŞTINŢE UTILE PRIVIND
SOCIETATEA OLANDEZĂ
Pachetul conţine o carte de exerciţii cu 50
de lecţii de limba olandeză, un program
de e learning complex (inclusiv 19 lecţii
de învăţare a alfabetului), un film despre
Olanda, un manual însoţitor cu informaţii
practice despre Olanda şi exerciţii,
precum şi un ghid cu o listă de cuvinte şi
instrucţiuni de utilizare.
În cadrul lecţiilor de limbă se acordă
o atenţie deosebită folosirii curente a
cuvintelor în situaţii familiare, atât acasă,
cât şi la locul de muncă. Printre subiecte
se numără sănătatea, învăţământul, munca,
siguranţa, igiena şi discuţiile cu colegii.
Toate materialele sunt ilustrate şi traduse în
bulgară, polonă şi română.

Zelf starten met Nederlands
vă sporeşte şansele pe piaţa muncii

Zelf starten met Nederlands (ISBN
9789461058089) costă 25,00 €. Pachetul
se poate procura din librărie (inclusiv de pe
site-ul acesteia), precum şi de pe
www.nt2.nl.
Pentru detalii, accesaţi
www.zelfstartenmetnederlands.nl.

PERSOANE JURIDICE
Angajatorii, birourile de plasare
temporară a forţei de muncă, asociaţiile,
instituţiile etc. ne pot contacta pentru
informaţii suplimentare privind achiziţia
şi implementarea pachetului, precum şi
eventuale reduceri.
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Luaţi legătura cu Editura Boom uitgevers
Amsterdam: nt2klantenservice@bua
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·· DVD-ul cu filmul Naar Nederland;
·· cartea Kennis van de Nederlandse
samenleving în olandeză, bulgară, polonă
şi română;
·· cartea de exerciţii Nederlands voor
anderstalingen cu CD-uri audio, inclusiv
instrucţiuni traduse;
·· DVD-ul cu programul de e learning şi
codul de acces pentru programul online,
cu traduceri activate cu mouse-ul;
·· ghidul, inclusiv lista de cuvinte cu
instrucţiuni de utilizare în olandeză,
bulgară, polonă şi română.

PERSOANE FIZICE
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MATERIALELE DIN PACHETUL
DE STUDIU

NATUURLIJK NEDERLANDS
LEREN EN INBURGEREN

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

r
ia
ch
ţi
da pe .nl
an m t2
m cu .n
Co a ww
w

