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Інтенсивні соціолінгвістичні семінари 
(ASLI) 

 
 
 

Передумови 

 Переміщені особи з України, які шукають роботу і переїхали на постійне місце проживання в 

житло в районі Vire au Noireau. 
 

Цілі  
 Здобути базові навички французької мови, необхідні для спілкування на базовому рівні та 

виконання повсякденних завдань; 

 Розуміння кодексів та правил, що діють у французьких компаніях; 

 Визначення плану кар'єри ; 

 Відновлення впевненості в собі; 
 Визначте їхні навички та ноу-хау. 

 

Тривалість (3 модулі) : 
 Еквівалентно 15 півдням протягом 3 тижнів "виживання" французької мови (базової) або 15 

повним дням, включаючи професійний аспект 
 Еквівалентно 10 повним дням, розподіленим на 2 тижні, або 20 половинним дням досвіду 

роботи в компанії (PMSMP) 

 Еквівалентно 10 півдням, розподіленим на 2 додаткові тижні, або 5 повним дням французької 
мови для конкретних професійних цілей, залежно від потреб, визначених після PMSMP. 

 

Як і коли отримати доступ 

 Позиціонування здійснюється центром зайнятості Vire/Condé спільно з асоціацією COALLIA, 

яка відповідає за підтримку українців, що повертаються до своїх домівок через посередництво 

в оренді житла, та координується DDTES. 

 Групова інформаційна зустріч та індивідуальна тристороння співбесіда 

 Група максимум 15 учасників 

 Час доступу: від 3 тижнів до 1 місяця 
 

Тариф 

 Безкоштовно для учасників, за фінансової підтримки DREETS Normandy  
 

Місце реалізації 
 Приміщення L'ÉTAPE: 2, rue de la Mondeur 14500 Vire Normandie 

 

Контакти 

 letape-vire@letape-emploi.fr / 02 31 68 88 65 
 

Використані методи та методи оцінки 

 Індивідуальне та колективне оцінювання в кінці кожного субмодуля та в кінці курсу 

 Індикатори моніторингу та оцінки : 

o Середня кількість годин навчання на одного бенефіціара 

o Кількість учасників, які покращили свої знання принаймні на один рівень 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (CEFR) між початком і 
закінченням курсу 

o Кількість учасників, які мають стійке працевлаштування після завершення навчання 

(постійний контракт, строковий контракт на понад 6 місяців, постійний контракт або 

контракт на роботу з навчанням) 

 Оцінювання за допомогою письмового та усного позиціонування на основі повсякденного 

життя в тесті "до/після 

 Якісні анкети 
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