Plein Sud!
Cursus Frans voor (bijna) beginners met Sylvain Lelarge
In Frankrijk vertoeven,
vindt u heerlijk.
Maar wat u frustreert is dat u haast
geen Frans spreekt, en dat klein beetje
ook niet goed weet in te zetten.
En daar wilt u verandering in brengen.
U wilt zich ‘Plein Sud’ richten.
Om van Frankrijk en van de Fransen
te kunnen genieten,
om uzelf in het Frans te kunnen zijn.
Het zich eigen maken van een taal is een
lange reis - dat ziet u wel in. En de manier
waarop u die weg in stapt, is bepalend
voor de kwaliteit en het succes ervan.
Doe uw zevenmijlslaarzen aan!
C'est le premier pas qui compte...
Hoe zorgt u dus voor een goede start?
Want net nu een leuker leven wil opbouwen voelt u niet veel voor om weer in de
schoolbanken gaan zitten.
Mijn naam is Sylvain Lelarge, en ik stel u voor om het heel anders aan te pakken.
Met een belevenis: mijn vijfdaagse cursus ‘Plein Sud’, in Delft.
In die vijf dagen (ochtend en middag), geef ik u – op intensive en plezierige wijze – alle
kennis, (spreek)ervaring, oriëntatievermogen, materiaal en inzichten die u nodig heeft
voor een goede start. Muziek en chansons, realiteit en fantasie, uw eigen verhalen en de
mijnen, alles wordt benut om op een authentieke manier de taal te gebruiken en de
cultuur te ontdekken. Speciale
aandacht wordt gegeven aan het
verbeteren en verfijnen van uw
persoonlijke leertechnieken. Na vijf
dagen weet u ook hoe uw dagelijkse
omgeving zo in te richten dat u
moeiteloos verder kan gaan met uw
nieuwe passie: het Frans.
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Mijn aanpak is zeker verfrissend
en breinvriendelijk te noemen,
en werd in 2003 bekroond met de
Europese Prijs voor Innovatief
Onderwijs.U zult het zien: leren
wordt op die manier volkomen
vanzelfsprekend!
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Na de cursus kunt u het volgende verwachten:
• U bent in staat om eenvoudige gesprekken aan te knopen,
• U hebt een goede basiswoordenschat en weet die in te zetten,
• Uw uitspraak is sterk verbeterd,
• U weet zich te oriënteren in de Franse grammatica,
• U bent van uw spreekvrees bevrijd,
• U hebt de ervaring van succesvolle communicatie in het Frans,
• U begrijpt de Franse denk- en handelswijze beter,
• U bent enkele parels van de Franse cultuur rijker,
• Leren is weer een plezier en u bent toegerust om verder te gaan,
•
U heeft van een geweldige week genoten.
Doelgroep:
Actieve Francofielen (al dan niet met een levensproject in Frankrijk), die over weinig
basiskennis van het Frans beschikken, en niet eindeloos gefrustreerd willen raken door het
gebrek aan communicatie in de dagelijkse omgang met Fransen. Zij willen hun leerproces
(weer) op zo’n manier op gang brengen, dat zij na de cursus op eigen kracht en met plezier
verder kunnen leren. De groepsgrootte zal tussen de 6 en 8 zijn, wat een optimale balans van
groepsdynamiek en persoonlijke aandacht biedt.
‘Plein Sud’ is een wat bondige versie van mijn zesdaagse cursus ‘En route !’, die ik in
Frankrijk geef. Uw voordeel is dat u maar 3 werkdagen moet investeren en niet hoeft te
reizen. ‘Plein Sud!’ is ook 25% goedkoper.
Volgende data en locatie:
van 13 t/m 17 april 2019 op het schitterende
Kaag-eiland ê èDe cursus begint elke dag om
9.15 uur en eindigt om 17.30 uur.
Het is mogelijk ter plekke te blijven overnachten.
Kosten:
€ 950,-- p.p. inbegrepen:
• de vijfdaagse cursus
• zaal, koffie en Franse déjeuners,
• intakes, cursus en cursusmateriaal.
Exclusief overnachtingen* en avondeten.
De kosten van deze training zijn als
bedrijfskosten declareerbaar
(vrijgesteld van BTW).
Informatie & aanmelding:
U kunt zich aanmelden
• door 06 127 06 313 te bellen,
• door te mailen (contact@talenvoortalent.nl).
Na een telefonische intake kunt u zich definitief
inschrijven.
* Wilt u graag ter plekke overnachten, kijk naar
www.talenvoortalent.nl/terplekkeovernachtenDeKaag.pdf
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