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BLENDED LEARNING

#TAAL

begeleid zelfstandig leren – professioneel communiceren in het frans
coaching- en oefensessies in combinatie met online leermodules. leuk & 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

Professioneel communiceren in het Frans .
Klassikale oefen- en coachingsessies met de taalcoach. In combinatie met zelfstandig leren in de online leermodules & 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 een goede basiskennis heeft van de Franse taal. Uw huidig taalniveau: A2-(B1). Het doelniveau van deze taalopleiding: (B1)B2-(C1). 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).
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