#190507

#TAAL

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

DUITS - INITIATIE

€ 719,95 incl. BTW

TAAL@WORK. DUITS VOOR BEGINNERS.

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Introductie
Geef uw carrière een boost! Communiceer met zelfvertrouwen in een andere taal. In alle werkomstandigheden. Zonder angst om fouten te maken. In alledaagse
communicatie en in professionele situaties waar specifiek en gespecialiseerd jargon nodig is.

Omschrijving
Duits – initiatie (blended learning). Klassikale oefen- en coachingsessies met de taalcoach. In combinatie met leren & oefenen in de online leermodules. Op de
ogenblikken die u het best schikken. Aan uw eigen tempo. Met zoveel herhaling als u wenst. En individuele opvolging & coaching door de taaltrainer. Deze leuke
aanpak vereenvoudigt uw leren en u boekt sneller resultaat!

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Duits nodig in uw job? Hee u op vandaag nauwelijks of geen kennis van de Duitse taal? Wilt u Duits leren, maar dan liefst op een hedendaagse, leuke manier? Schrijf
dan in voor deze blended taaltraining! Uw motivatie + "all-in-one" e-modules + professionele coaching = eenvoudiger leren van een taal, met garantie op sneller
resultaat!

Methodologie
12 wekelijkse klassikale leer- en oefensessies van 2,5 uur + online leermodule.
On campus. Ter info: face-to-face contactsessies kunnen afgewisseld worden met sessies op afstand indien gewenst door de cursisten en de taalcoach.
U wordt door onze ervaren taaltrainers gecoacht:
In kleine groepen of individueel. U krijgt de nodige aandacht en boekt zichtbare vooruitgang op korte tijd. Uw inspanningen renderen!
In een aangename, ongedwongen sfeer. Met gelijkgestemde medecursisten. En gepassioneerde, toegewijde taalcoaches. Uw zelfvertrouwen groeit
zienderogen!
Met bewezen leermethodes, innovatieve formats of toptechnologische e-modules. Een effectieve aanpak afgestemd op uw manier van leren die u
verkiest. Uw motivatie maakt het verschil!
Onze trainingen zijn afgestemd op het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK).

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 blended learning.
Daarna gaat u zowel thuis als tijdens de klassikale sessies aan de slag met volgende topics in deze online leermodule:
Sich vorstellen - begegnung
Guten Tag - Sich vorstellen - Ein Anmeldeformular ausfüllen - Eine Chatrunde - Gehen wir ins Restaurant? - Einen Termin machen - Die Öffnungszeiten - Wiederholung
Freizeit
Im Café - Einen Tisch reservieren - Im Restaurant: die karte - Ein Hotel suchen - Ein bisschen Freizeit - Meine liebste Freizeitbeschäftigung - Liebe grüße - Wiederholung
Konsum - Dienste
Ein deutsches Rezept - Auf dem Gemüsemarkt, Im obst- und Gemüseladen - Eine Zeitung kaufen - Eine Grußkarte lesen - Im Bekleidungsgeschä - Am Postschalter Eine Anzeige - Wiederholung
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Reisen - Das Wetter
Am U-Bahnschalter - Am Bahnhofsschalter - Verabredung am Bahnhof - Wo ist bitte ...? - Wie komme ich dahin ...? - Das Wetter - Was für ein Wetter! - Wiederholung

PRAKTISCH
Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.
12 sessie(s) vanaf woensdag 09/03/2022 - Kortrijk

Lesdata voor Kortrijk vanaf woensdag 09/03/2022
Datum

Startuur

Einduur

woensdag 09/03/2022

18:30

21:00

woensdag 16/03/2022

18:30

21:00

woensdag 23/03/2022

18:30

21:00

woensdag 30/03/2022

18:30

21:00

woensdag 20/04/2022

18:30

21:00

woensdag 27/04/2022

18:30

21:00

woensdag 04/05/2022

18:30

21:00

woensdag 11/05/2022

18:30

21:00

woensdag 18/05/2022

18:30

21:00

woensdag 25/05/2022

18:30

21:00

woensdag 01/06/2022

18:30

21:00

Locatie

Contact

Syntra West Kortrijk

T: 078/353 653

Doorniksesteenweg 220

Sofie@syntrawest.be

8500 Kortrijk

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
Aantal nog te bevestigen sessies: 1.

Prijsinfo
Bent u een particulier en hebt u geen recht op de kmo-portefeuille? Dan hebt u recht op 20% korting.

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:

DOCENT
Sarah Zollmarsch - Georges Vanpoucke - Tine Demets - Kim Vandenbossche
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