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KLASSIEK LEREN - PROFESSIONEEL COMMUNICEREN IN HET SPAANS INTERMEDIAIR (MODULE 1)
TAAL@WORK. VLOT COMMUNICEREN IN HET SPAANS. - OP LOCATIE (STANDAARD) OF VIA INTERACTIEVE WEBINAR (CORONA-MODUS)

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Introductie
Durf spreken in het Spaans. 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 Spaans – intermediair (module 1).
Op locatie (standaard) of via interactieve webinar (corona-modus)

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Voor wie basiskennis hee

van de Spaanse taal. Uw huidig taalniveau: A2. Het doelniveau van deze taalopleiding: B1. 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
Evolutie van het concrete naar het holistische met gesprekken over ondermeer:
vrije tijd
verkeer
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hotel
restaurant
bank
medische behandeling
garage
...

met andere woorden: de nodige woordenschat / zinsstructuren om in een Spaanstalige omgeving te overleven. Alle items worden op twee manieren
benaderd: discussie (eerder abstract) en rollenspel (eerder concreet) met andacht 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

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