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PROFESSIONEEL COMMUNICEREN IN HET ENGELS - INITIATIE
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 Engels praten en ik wil als basisgebruiker van het Engels met hen leren communiceren. Ik ben in de eerste
plaats op zoek naar een training om mijn mondelinge communicatievaardigheden te verbeteren. Ik wil mijn Engelstalige contacten leren begrijpen, ik wil door hen
leren begrepen worden en ik wil mijn angst om Engels te spreken gevoelig verlagen."

Voorkennis
Welk taalniveau heb ik nodig om deze opleiding te kunnen meevolgen?
"Ik heb nauwelijks voorkennis. Ik ken wat losse woorden en een paar standaardzinnen en uitdrukkingen."

Kan ik mijn huidig taalniveau laten evalueren?
Ja, dat kan u zeker. Onze taalcoaches nemen graag even de tijd voor een gezellige en ongedwongen babbel. U kan daarvoor langskomen op één van de gratis
testavonden die SBM organiseert. Lukt het u niet u daarvoor vrij te maken of te verplaatsen? Geen probleem, neem contact met ons op en we regelen een gesprekje
voor u op een andere manier.

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
We leren spreken rond dagdagelijkse, herkenbare en concrete situaties.
Alles met eenvoudige woordenschat in eenvoudige structuren. Aandacht voor de correcte uitspraak.
Mezelf voorstellen. Ik ben...
Ik woon...
Mijn werk
Ik werk daar sinds...
De dagen
De maanden
De getallen
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Ik ben geboren...
Hoe telefoneren
Hoe laat is het?
Het weer
De seizoenen
De weg vragen. Ik ga naar het...
Hoe kom ik naar mijn firma?
Ik begin te werken om... Ik stop om...
De afstand naar mijn werk.
Ik boek een reis, een hotel.
Ik ga winkelen
In het restaurant
Mijn vrije tijd
Mijn hobby
Ik ga naar de bank, de dokter, de apotheker
Wellicht specifieke bedrijfstermen (indien er vraag naar is)
Functionele spraakkunst, getallen / oefeningen.

DOCENT

Etienne Pype is al tientallen jaren als taalcoach actief. Zijn curriculum is indrukwekkend, zowel als coach in kalenderopleidingen als intern in bedrijven en
organisaties. Zijn ervaring, zijn passie en zijn persoonlijke engagement, maken hem bijzonder geliefd bij de deelnemers aan zijn trainingen. Etienne studeerde
Germaanse talen en literatuur aan de KU Leuven.
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