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 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

KLASSIEK LEREN - PROFESSIONEEL COMMUNICEREN IN HET FRANS GEVORDERD (MODULE 1)

€ 514,25 incl. BTW

TAAL@WORK. VAARDIG COMMUNICEREN IN HET FRANS. - OP LOCATIE (STANDAARD) OF VIA INTERACTIEVE WEBINAR (CORONA-MODUS)

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Introductie
Durf spreken in het Frans. In alle werksituaties.
Taal@work. Begrijpen en begrepen worden. Zonder angst om fouten te maken. In alledaagse communicatie en in situaties waar specifiek en zelfs gespecialiseerd
jargon nodig is. Onder collega’s. Met klanten en distributeurs. Met leveranciers en andere stakeholders.
U wordt door onze gepassioneerde, toegewijde en ervaren taaltrainers gecoacht:
In kleine groepen. U krijgt de nodige individuele aandacht en boekt zichtbare vooruitgang op korte tijd. Uw inspanningen renderen sneller!
In een aangename, ongedwongen sfeer. Met gemotiveerde en gelijkgestemde medecursisten. Uw zelfvertrouwen groeit zienderogen!
Met beproefde leermethodes, innovatieve formats of toptechnologische e-modules. Een effectieve aanpak afgestemd op de manier van leren die u verkiest. Uw
motivatie maakt het verschil!
Onze taaltrainingen zijn afgestemd op het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (CEFR).

Omschrijving
Professioneel communiceren in het Frans – gevorderd (module 1)
Op locatie (standaard) of via interactieve webinar (corona-modus)

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Voor wie al een goede kennis hee van de Franse taal. Uw huidig taalniveau: B1. Het doelniveau van deze taalopleiding: B2-C1. Zie het beschrijvingsschema voor
zelfbeoordeling: Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (CEFR).
Wij helpen u graag bij het bepalen van uw huidig taalniveau. Gratis en vrijblijvend! Zo maakt u de juiste keuze van opleiding. Geen test, maar een korte, leuke babbel
met de taalcoach! Kom naar een screening op een SBM campus. Of vraag een screening via telefoon of video call aan. Contacteer Yoica Stoﬀyn op 078 35 36 38 of via
yoica.stoffyn@sbm.be voor het inplannen van uw screening.

Methodologie
Deze taalopleiding wordt gegeven met de klassieke leermethode. 12 wekelijkse klassikale leer- en oefensessies van 2,5 uur. Op locatie (standaard) of via interactieve
webinar (corona-modus)
Ons advies? Kies voor het volgen van deze opleiding met de innovatieve leermethode "begeleid zelfstandig leren"! Coaching- en oefensessies in combinatie
met online leermodules. Leuk & eenvoudiger leren, sneller resultaat!
Maak kennis met deze nieuwe formule! Contacteer Yoica Stoffyn op 078 35 36 38 of via yoica.stoffyn@sbm.be voor meer info.

PROGRAMMA
De keuze van de onderwerpen wordt door de taalcoach gemaakt in overleg met de aanwezige deelnemers. Onderwerpen kunnen dus ook door de deelnemers
zelf aangebracht worden. Ook het geschreven Frans kan aan bod komen (rapportering, ...).
U leert verder ook ideeën, voorstellen, oplossingen, ... formuleren omtrent heel wat actuele hot items. Volgende onderwerpen zouden kunnen aan bod komen:
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sociale media
werkomstandigheden
maatschappelijke evoluties
energie en milieu
presentaties allerhande
...

Op locatie (standaard) of via interactieve webinar (corona-modus)

PRAKTISCH
Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.
12 sessie(s) vanaf woensdag 07/10/2020 - Kortrijk

Lesdata voor Kortrijk vanaf woensdag 07/10/2020
Datum

Startuur

Locatie

Contact

Einduur

Syntra West Kortrijk

T: 078/353 653

Doorniksesteenweg 220

Sofie@syntrawest.be

8500 Kortrijk

woensdag 07/10/2020

18:30

21:30

woensdag 14/10/2020

18:30

21:30

woensdag 21/10/2020

18:30

21:30

woensdag 28/10/2020

18:30

21:30

woensdag 18/11/2020

18:30

21:30

woensdag 25/11/2020

18:30

21:30

woensdag 02/12/2020

18:30

21:30

woensdag 09/12/2020

18:30

21:30

woensdag 16/12/2020

18:30

21:30

woensdag 06/01/2021

18:30

21:30

woensdag 13/01/2021

18:30

21:30

woensdag 20/01/2021

18:30

21:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Prijsinfo
Corona?! Die bederft bij SBM uw leerhonger nooit!
Deze opleiding vindt op een fysieke locatie plaats. “Jaja, maar wat als het coronavirus opnieuw roet in het eten strooit?” Eenvoudig: daarop zijn wij voorbereid – en u
dus ook. De opleiding gaat dan gewoon door als interactieve webinar! Zo blij u nooit op uw leerhonger zitten. In plaats van in het lokaal binnen te stappen, wandelt u
er online binnen. Startdatum en -uur blijven dezelfde. Alleen delen we de opleiding mogelijk op in meerdere kortere sessies. Toch als die uw comfort verbeteren en de
leerimpact vergroten. Webinars zijn het neusje van de trainingzalm. Het is alsof u fysiek in de zaal aanwezig bent. U interageert met uw trainer en met uw
medetrainees. En u krijgt meteen antwoord op uw vragen.
Onwennig met technologie? Hoe niet: de so ware die u van ons krijgt, is bijzonder gebruikersvriendelijk. En komt met de begeleiding en ondersteuning waar u om
vraagt. Wees Corona te slim af. Boek nu bij SBM, waar het virus geen spelbreker meer is. Vragen? Collega Kevin zorgt voor antwoorden (mail kevin@sbm.be of bel 078
35 36 38).

DOCENT

WWW.SYNTRAWEST.BE

PAGINA 2 VAN 3

#140354

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.
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