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PORTUGEES - INITIATIE (MODULE 2)
I.S.M.

OMSCHRIJVING

Introductie
Onze taaltrainingen "een nieuwe taal aanleren", leren u een taal eﬀectief te gebruiken in een professionele en een privé context. Luisteren, begrijpen en spreken
staan centraal in onze taaltrainingen. U leert niet enkel een nieuwe taal aan maar u krijgt evengoed inzicht in de typische gewoontes, gebruiken, mentaliteit, ... zeg
maar cultuur van de landen waar de betreﬀende taal wordt gesproken. Dit helpt u om snel door de "native speakers" geaccepteerd te worden en voorkomt onnodige
misverstanden en problemen.
U komt terecht in een groep met een beperkt aantal gelijkgestemde cursisten, zodat onze ervaren taalcoaches u ruim voldoende aandacht kunnen geven. Goed om
weten: onze taalcoaches onderwerpen u niet aan testen (tenzij u daar zelf op aandringt) en zijn ervaren in het wegnemen van de eventuele drempel om te durven
spreken.

Omschrijving
Deze opleiding is een vervolg op de taalopleiding Portugees - initiatie (module 1, CEFR taalniveau A1*).

Voor wie is deze opleiding bestemd?
U wilt een upgrade van uw kennis van het Portugees.

Voorkennis
U volgde de taalopleiding Portugees - initiatie (module 1, CEFR taalniveau A1*)

Methodologie
Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van het handboek "Português XXI Nível A1"
Aan de hand van korte dialogen leren de cursisten over dagelijkse situaties in Portugal.
Communicatiegericht: de spreektaal is gebaseerd op praktische dialogen waarin de typische taalstructuren verweven zijn.
De noodzakelijk grammaticale onderbouw wordt systematisch aangebracht en ingeoefend.
Er wordt veel aandacht besteed aan de opbouw van de woordenschat en de juiste uitspraak.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
"Ik kan vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen, gericht op de bevrediging van mijn concrete behoe en begrijpen en gebruiken. Ik kan mezelf aan
anderen voorstellen en ik kan vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens zoals waar ik woon, wie ik ken, wat ik doe,... Ik kan op een simpele wijze
reageren, op voorwaarde dat de andere persoon langzaam en duidelijk praat en bereid is om mij te helpen."

PROGRAMMA
De weg vragen, uitleggen en zoeken
Iets argumenteren
Spreken over dagelijkse zaken in het verleden en in de toekomst
Een feest/evenement organiseren en uitnodigingen versturen
Brieven en mails schrijven
Vragen stellen en beantwoorden
Spreken over beroep, beroepservaring
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Interview geven
Functionele spraakkunst/oefeningen

DOCENT
Catarina Pereira (Kortrijk)
Geert Delbaere (Roeselare)
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