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#TAAL

PROFESSIONEEL COMMUNICEREN IN HET FRANS - INTERMEDIAIR

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

€ 477,95 incl. BTW

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Introductie
Over onze taaltrainingen "taal op uw werk"
Onze taaltrainingen leren u een taal eﬀectief te gebruiken in een professionele context. Luisteren, begrijpen en spreken staan centraal in de training. U ontwikkelt uw
taalvaardigheid én u krijgt evengoed meer inzicht in typische gewoontes, gebruiken, mentaliteit, ... van de landen waar de betreffende taal wordt gesproken.
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.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
"Ik kom op het werk in contact met mensen die Frans praten en ik wil als onafhankelijke gebruiker van de Franse taal met hen kunnen communiceren. Ik ben
in de eerste plaats op zoek naar een training om mijn mondelinge communicatievaardigheden te trainen. Ik wil mijn Franstalige contacten vlot begrijpen, ik wil door
hen gemakkelijk begrepen worden en ik wil de drempel om Frans te durven spreken volledig wegnemen."

Voorkennis
Welk taalniveau heb ik nodig om deze opleiding te kunnen meevolgen?
"Ik heb taalniveau A2 conform het Europees referentiekader*. Dat betekent dat ik zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen kan begrijpen die verband
hebben met zaken van direct belang (bijvoorbeeld werk, persoonsgegevens, familie, winkelen en plaatselijke geografie). Ik kan communiceren over simpele en
alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling over vertrouwde en alledaagse kwesties vereisen. Ik kan in eenvoudige bewoordingen aspecten van mijn
eigen achtergrond, mijn onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van diverse behoeften beschrijven."
Kan ik mijn huidig taalniveau door een taalcoach laten evalueren?
Ja, dat kunt u. Onze taalcoaches nemen graag even de tijd voor een gezellige en ongedwongen babbel, GEEN TEST! U kunt daarvoor langskomen op één van de
GRATIS SCREENINGS die SBM op een aantal campussen organiseert.
Lukt het u niet u daarvoor vrij te maken of te verplaatsen? Geen probleem, neem contact met ons op en we regelen een GRATIS ONLINE SCREENING voor u.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
"Ik kan de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardgesprekken en -teksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op mijn werk en in mijn
vrije tijd. Ik kan me behelpen in de meeste situaties die kunnen optreden tijdens het reizen in gebieden waar de betreﬀende taal wordt gesproken. Ik kan een
eenvoudige lopende tekst produceren over onderwerpen die vertrouwd of die van persoonlijk belang zijn. Ik kan een beschrijving geven van ervaringen en
gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities en kan kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen."
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PROGRAMMA
Evolutie van het concrete naar het holistische met gesprekken over ondermeer:
vrije tijd
verkeer
hotel
restaurant
bank
medische behandeling
garage
...
met andere woorden: de nodige woordenschat / zinsstructuren om in een Franstalige omgeving te overleven. Alle items worden op twee manieren benaderd:
discussie (eerder abstract) en rollenspel (eerder concreet). Aandacht voor de correcte uitspraak.
Telefoneren: info vragen / bestelling plaatsen / levering / facturatie / klachten, met andere woorden de krachtlijnen van de traditionele handelscorrespondentie
in de vorm van telefoongesprekken
Functionele spraakkunst / oefeningen die complexere formuleringen moeten mogelijk maken.
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PRAKTISCH
Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Lesdata
Datum

Startuur

Locatie

Contact

Einduur

Syntra West Kortrijk

T: 078/353 653

Doorniksesteenweg 220

F: 050/403061

8500 Kortrijk

info@syntrawest.be

woensdag 16/10/2019

19:00

22:00

woensdag 23/10/2019

19:00

22:00

woensdag 06/11/2019

19:00

22:00

woensdag 13/11/2019

19:00

22:00

woensdag 20/11/2019

19:00

22:00

woensdag 27/11/2019

19:00

22:00

woensdag 04/12/2019

19:00

22:00

woensdag 11/12/2019

19:00

22:00

woensdag 18/12/2019

19:00

22:00

woensdag 08/01/2020

19:00

22:00

woensdag 15/01/2020

19:00

22:00

woensdag 22/01/2020

19:00

22:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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DOCENT

Alexander Despierre is een zeer ervaren taalcoach. Hij krijgt van de deelnemers aan zijn opleidingen en trainingen steevast een 9+ score. Hij is vertrouwd met het
coachen van de Franse taal in kleine en grote organisaties en bedrijven. Club Brugge en Mitsubishi zijn maar een paar klanten bij wie hij steeds opnieuw gevraagd
wordt.
Jan Galloo
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