#190508

BLENDED LEARNING

#TAAL

spaans - initiatie (blended learning)

€ 525,00 excl. BTW

coaching- en oefensessies in combinatie met online leermodules. leuk & eenvoudiger leren, sneller resultaat! - op locatie (standaard) of via
interactieve webinar (corona-modus)

I.S.M.

omschrijving

INTRODUCTIE

Taal@work. Met zelfvertrouwen communiceren in het Spaans.
Spaans nodig op het werk? Maar ontbreekt het soms aan durf? Wilt u uw Spaans 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!
Face-to-face contactmomenten op locatie en online (standaard) of via interactieve webinar (corona-modus).

OMSCHRIJVING

Spaans voor echte beginners – 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 nog geen kennis heeft van de Spaanse taal . Uw huidig taalniveau: 0. Het doelniveau van deze taalopleiding: A1. Zie het
beschrijvingsschema voor zelfbeoordeling: Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (CEFR).
Bepaal 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.
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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 klassikale sessies aan de slag met volgende topics in deze online leermodule:
Kennismaking en ontmoeting: Buenos dias - Presentación - Un formulario de matricula - Una sesión de chat - ¿Vamos al restaurante? Una cita - Los horarios de apertura
Vrije tijd: En el bar, Reservar una mesa, En el restaurante: el menú - Buscar un hotel - Un poco de tiempo libre - Mis pasatiempos favoritos
- Besotes
Consumptie en diensten: Una receta española - En el mercado - Comprar un periódico - Una tarjeta de felicitación - En la tienda de ropa En la ventanilla de correos - Un anuncio inmobiliario
Zich verplaatsen en het weer: En la ventanilla del metro - En la ventanilla de la estación - Cita en la estación - Para ir a... - ¿Porr dónde
es? - Previsión del tiempo - Qué tiempo!

praktisch
Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.
12 sessie(s) vanaf donderdag 25/02/2021 - Kortrijk
LESDATA VOOR KORTRIJK VANAF DONDERDAG 25/02/2021
DATUM

STARTUUR

EINDUUR

donderdag 25/02/2021

18:30

21:00

donderdag 04/03/2021

18:30

21:00

donderdag 11/03/2021

18:30

21:00

donderdag 18/03/2021

18:30

21:00

donderdag 25/03/2021

18:30

21:00

donderdag 01/04/2021

18:30

21:00

donderdag 22/04/2021

18:30

21:00

donderdag 29/04/2021

18:30

21:00

donderdag 06/05/2021

18:30

21:00

donderdag 20/05/2021

18:30

21:00

donderdag 27/05/2021

18:30

21:00

donderdag 03/06/2021

18:30

21:00

LOCATIE

CONTACT

Escala Kortrijk
Doorniksesteenweg 220
8500 Kortrijk

T: 078 35 39 30
Tine@escala.be

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.
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U interageert met uw trainer en met uw medetrainees. En u krijgt meteen antwoord op uw vragen.
Onwennig met technologie? Hoeft niet: de software 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
Inès Caudeli Mayans
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