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CONVERSATIECLUB ENGELS - GEVORDERD NIEUW

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

€ 598,95 incl. BTW

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Introductie
About this conversation club
Alleen door frequent te oefenen, kan u uw communicatieve taalvaardigheid behouden en verbeteren. Converseren in het Engels over actuele onderwerpen is meer dan
alleen maar uw kennis van de taal bijschaven, u krijgt ook een beter inzicht in de typische cultuur, gewoontes, gebruiken, mentaliteit, ... In onze conversatieclub zit u 6
keer per jaar aan tafel met boeiende mensen die deel van uw netwerk worden.

Over onze taaltrainingen
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 vaak in contact met mensen die Engels praten en ik wil als vaardige onafhankelijke gebruiker van de Engelse 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 Engelstalige contacten makkelijk begrijpen
en ik wil door hen gemakkelijk begrepen worden. Ik wil me comfortabel voelen bij het spreken in het Engels."

Voorkennis
"Ik heb taalniveau B1 conform het Europees referentiekader*. Dat betekent dat ik de belangrijkste punten kan begrijpen uit duidelijke standaardteksten over
vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op mijn werk en in mijn vrije tijd. Ik kan me redden 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."

Methodologie
gemodereerd rondetafelgesprek

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
"Ik kan zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit voor een van de partijen inspanning met
zich meebrengt. Ik kan flexibel en eﬀectief met taal omgaan ten behoeve van sociale, academische en beroepsmatige doeleinden. Ik kan een standpunt over een
actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties."

PROGRAMMA
De keuze van het onderwerp van de sessie wordt door de taalcoach gemaakt in overleg met de aanwezige deelnemers. De actualiteit van het moment kan dus ook een
onderwerp van keuze zijn. Het gesprek wordt door de taalcoach gemodereerd.
Er kan een keuze uit ondermeer volgende onderwerpen worden gemaakt:
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Cultural awareness - boardroom culture clash
The job search and selection process
Assessment methods, performance reviews and evaluations
The impact of social media
The media, PR and brand wars
Entrepreneurism within corporations
Career management - preparing to work longer
Do we need to reinvent or reform our education system?
Business and the environment - Managing the planet
Bright ideas - Innovation and design
Artificial intelligence
E-business, bricks and clicks
News and current affairs

PRAKTISCH
Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Lesdata

Locatie

Contact

Datum

Startuur

Einduur

Viva Sara Kaffee (Red Bourbon)

T: 078/353 653

Grote Markt 33

F: 050/403061

zaterdag 26/10/2019

09:00

12:00

8500 Kortrijk

info@syntrawest.be

zaterdag 23/11/2019

09:00

12:00

zaterdag 14/12/2019

09:00

12:00

zaterdag 22/02/2020

09:00

12:00

zaterdag 21/03/2020

09:00

12:00

zaterdag 02/05/2020

09:00

12:00

zaterdag 30/05/2020

09:00

12:00

zaterdag 20/06/2020

09:00

12:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

DOCENT

Sara Taylor is an Australian with British roots who began her teaching career in 1990. Sara: "I have been on a steep learning curve ever since! Beginning my career as a
secondary school teacher in Australia, my thirst for knowledge in the field of language learning has taken me around the world.As a language coach, I have been
teaching, motivating and inspiring students to reach their goals for 30 years and have a broad experience in a variety of learning environments.I am passionate about
learning and see language learning as a journey that should be enjoyed!. A er all, language is not just limited to vocabulary, grammar and exercises but meeting and
being able to speak to and understand people from all over the world and from all walks of life.".
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Sara about her teaching philosophy: "I don't believe that one size fits all and always try to adapt vocabulary and grammar activities to suit the inidividual needs of all
my students. In consultation with my students I develop strategies to practise and revise key elements that we have seen during the course and see how they can be
adapted and utilised in their everydat working life. Step by step we work together towards achieving specific language learning goals.".
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