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 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

BEGELEID ZELFSTANDIG LEREN - FRANS VOOR BEGINNERS
COACHING- EN OEFENSESSIES IN COMBINATIE MET ONLINE LEERMODULES. LEUK EN EENVOUDIGER LEREN, SNELLER RESULTAAT!

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
Frans voor beginners
Klassikale oefen- en coachingsessies met de taalcoach. In combinatie met zelfstandig leren in de online leermodules en individuele opvolging:
U oefent uw kennis in 15 klassikale sessies van 1,5 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 nog zeer weinig kennis hee

van de Franse taal . Het doelniveau van deze taalopleiding: A1. 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 innovatieve leermethode begeleid zelfstandig leren. 15 tweewekelijkse klassikale leer- en oefensessies van 1,5 uur. In
combinatie met individuele voorbereiding en coaching door de taaltrainer. En toegang tot het online leerplatform (licentie van 1 jaar).

PROGRAMMA
In de eerste klassikale sessie maakt u kennis met de werking en de inhoud van de online leermodule. En met het concept en de aanpak van begeleid zelfstandig leren.
Daarna gaat u zowel thuis als tijdens de oefen- en coachingsessies aan de slag met de volgende topics in de online leermodule:
Kennismaking en ontmoeting:
bonjour, présentation, un formulaire d'inscription, une session de chat, on va au restaurant, fixer un rendez-vous, les heures d'ouvertures
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Vrije tijd:
au bistrot, réserver une table, au restaurant: la carte, rechercher un hôtel, un peu de temps libre, mes passe-temps favoris, gros bisous
Consumptie en diensten:
une recette française, chez l'épicier, acheter un quotidien, lire une carte de voeux, à la boutique, au guichet de la poste, une annonce
Zich verplaatsen en het weer:
au guichet de métro, au guichet de la gare, rendez-vous à la gare, pour aller à, c'est par où, la météo, quel temps

DOCENT
Stien Vandersyppe - Virginie Reina
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