
dilluns, 12 de desembre de 2022

La UdL renova la col·laboració amb el
Goethe-Institut Barcelona

Per a la certificació oficial del coneixement de l'alemany i per
promoure aquesta llengua
La Universitat de Lleida (UdL) i el Goethe-Institut
Barcelona [ https://www.goethe.de/ins/es/ca/sta/bcn.html ]
han renovat la seua col·laboració, que data de 2016, per
dur a terme activitats relacionades amb el foment de
l’aprenentatge i l’ensenyament de l’alemany com a
llengua estrangera, la promoció de la cultura alemanya,
així com la certificació dels coneixements d'aquest idioma
adquirits per alumnat de l’Escola d’Idiomes de la UdL.
 
Avui, el rector de la UdL, Jaume Puy, i el director d'aquest
Institut oficial de cultura de la República Federal
d'Alemanya, Ronald Grätz, han signat l'acord que continua amb aquesta col·laboració per quatre anys més. Això
permetrà, entre altres, que els exàmens oficials del Goethe-Institut es puguin fer a la UdL, amb condicions
especials per als membres de la comunitat universitària
 
Des la Universitat també es difondran els cursos que ofereix el Servei pedagògic d'aquest centre destinats tant
a alumnat com a professorat d'alemany, pel qual també estarà disponible l'assessorament didàctic de l'ens, així
com la importància d'acreditar oficialment el nivell corresponent segons el Marc Comú Europeu de Referència
per les Llengües a través del Goethe-Institut.
 
El rector ha destacat la importància d'aquest conveni que facilita l'aprenentatge de l'alemany sobretot a
l'estudiantat de la UdL, ja que "la Universitat ha de donar servei al territori tot donant facilitats per al
coneixement d'altres idiomes". Per la seua part, el director del Goethe-Institut Barcelona, ha ressaltat la
col·laboració que mantenen des de fa anys amb la UdL i la necessitat que l'ens que dirigeix a Barcelona treballi
amb institucions d'altres indrets, "perquè l'ensenyament de llengües és clau per a l'enteniment entre cultures i
societats".
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