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#TAAL

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

BEGELEID ZELFSTANDIG LEREN - ALLEDAAGSE EN PROFESSIONELE
COMMUNICATIE IN HET FRANS (MODULE 1)

€ 719,95 incl. BTW

COACHING- EN OEFENSESSIES IN COMBINATIE MET ONLINE LEERMODULES. LEUK EN EENVOUDIGER LEREN, SNELLER RESULTAAT! VIRTUAL CLASSROOM

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Introductie
Taal@work. Met zelfvertrouwen communiceren in het Frans.
Frans nodig op het werk? Maar ontbreekt het soms aan durf? Wilt u uw Frans bijspijkeren, maar dan liefst op een hedendaagse, leuke manier? Dan is begeleid
zelfstandig leren de methode op uw maat.
Klassikale oefen- en coachingsessies met de taalcoach. In combinatie met zelfstandig leren in de online leermodules & individuele opvolging. Op de ogenblikken die u
het best schikken. Aan uw eigen tempo. Met zoveel herhaling als u wenst. Deze leuke aanpak vereenvoudigt uw leren en u boekt sneller resultaat!

Omschrijving
Alledaagse & professionele-zakelijke communicatie in het Frans – module 1
Klassikale oefen- en coachingsessies met de taalcoach. In combinatie met zelfstandig leren in de online leermodules & individuele opvolging:

U oefent uw kennis in 12 klassikale sessies van 2 uur. Uw vragen worden behandeld. En de taalcoach neemt de delen van een module door die u tegen een
volgende sessie doorneemt.
De e-modules zijn opgebouwd volgens het principe "alles-in-één", d.w.z. elke module bevat tekst, audio's (soms meerdere regionale uitspraakvarianten),
oefeningen, illustraties, een uiterst gebruiksvriendelijk woordenboek, de nodige grammatica, achtergrondinfo, ...
De "dashboards" waarover u beschikt, helpen u op schema te blijven. Ze zijn bovendien een interessant werkinstrument voor uw coach om te zien waar u sterk
in bent. En waar u met bijkomende uitleg of oefening geholpen wordt.
Uw motivatie + "all-in-one" e-modules + professionele coaching = eenvoudiger leren van een taal, met garantie op sneller resultaat!

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Voor wie weinig kennis hee

van de Franse taal. Uw huidig taalniveau: A1-A2. Het doelniveau van deze taalopleiding: A2. 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! 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 innovatieve leermethode begeleid zelfstandig leren . 12 wekelijkse klassikale leer- en oefensessies van 2 uur, face-to-face
contactmomenten op locatie en online (standaard) of via interactieve webinar (corona-modus). In combinatie met individuele voorbereiding en coaching door de
taaltrainer. En toegang tot het online leerplatform (licentie van 1 jaar).
De eerste sessie gaat alvast door op locatie zodat u kennis kunt maken met uw taalcoach en medestudenten.

PROGRAMMA
In de eerste klassikale sessie maakt u kennis met de werking en de inhoud van de online leermodules. En met het concept en de aanpak van begeleid zelfstandig leren.
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Daarna gaat u zowel thuis als tijdens de klassikale sessies aan de slag met de topics in deze online leermodule:
Telefoon (termen en nummers)
Telefoongesprek (begin gesprek, doorverbinden, u bent?, verkeerd verbonden, problemen, spellen, einde gesprek)
Afspraak maken (na voorstel, elkaar terugzien, met lunch, nieuwe afspraak, probleem melden)
Ontmoeting (zich aanmelden, zonder afspraak, te vroeg, te laat)
Brief en mail (delen brief/mail, hoofding, juridische vorm, onderwerp, aanspreking, inleiding brief/mail, middengedeelte, slot)
Hotel (reservering, ontvangst, diensten, kamer, vertrek)
Restaurant (reservering, ontvangst, vertrek)
Grammatica (zelstandige & bijvoeglijke naamwoorden, bepalende lidwoorden, werkwoorden, bijwoorden, voorzetsels, zinnen, uitdrukkingen van plaats & tijd,
…)
Kan ik ook online deelnemen?
Natuurlijk! De klassikale oefen- en coachingsessies gaan door in een Virtual Classroom. De taalcoach is fysiek aanwezig in het lokaal op de campus. U hebt de keuze: u
komt ook fysiek naar het lokaal. Of u wandelt online binnen. Klinkt fantastisch? Dat is het ook!

PRAKTISCH
Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.
12 sessie(s) vanaf woensdag 16/09/2020 - Kortrijk

Lesdata voor Kortrijk vanaf woensdag 16/09/2020
Datum

Startuur

Locatie

Contact

Einduur

Syntra West Kortrijk

T: 078/353 653

Doorniksesteenweg 220

Sofie@syntrawest.be

8500 Kortrijk

woensdag 16/09/2020

18:30

20:30

woensdag 23/09/2020

18:30

20:30

woensdag 30/09/2020

18:30

20:30

woensdag 07/10/2020

18:30

20:30

woensdag 14/10/2020

18:30

20:30

woensdag 21/10/2020

18:30

20:30

woensdag 28/10/2020

18:30

20:30

woensdag 18/11/2020

18:30

20:30

woensdag 25/11/2020

18:30

20:30

woensdag 02/12/2020

18:30

20:30

woensdag 09/12/2020

18:30

20:30

woensdag 16/12/2020

18:30

20:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Prijsinfo
Corona?! Die bederft bij SBM uw leerhonger nooit
Deze opleiding wordt gegeven via face-to-face contactmomenten op locatie en online (standaard).

“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 blijft 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.
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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
Stien Vandersyppe
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