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Training spreekvaardigheid (zakelijk) Duits via Skype!

Een training spreekvaardigheid (zakelijk) Duits is iets voor als u op het merendeel van de

onderstaande stellingen een bevestigend antwoord kunt geven: 

- U beschikt over een basiskennis van de Duitse taal en wilt het opfrissen en het 

(zakelijk)   

   Duits vloeiender kunnen spreken.

- U heeft tevens belangstelling voor actuele ontwikkelingen m.b.t economie, politiek en    

   maatschappelijke onderwerpen in Duitsland. 

- U wilt het Duits oefenen zonder ervoor te moeten reizen, maar wel met een vaste    

   structuur en begeleiding.

- U wilt Duits spreken met iemand van wie Duits de moedertaal is.

Hoe werkt deze training?

- U hebt slechts een computer, een headset en een cameraatje (of een cameraatje met

geintegreerd microfoon)  nodig. U moet skype (gratis) downloaden en een online verbinding

hebben, die het bellen via skype toestaat.

- U ontvangt materiaal dat de basis vormt voor de lesuren.

- Een individueel lesuurtje duurt ca. 50 min, en een groepsles ca. 90 minuten.

Individueel

Als u een indiduele training boekt, spreekt u zelf de tijden met de trainer af en overlegt u

welke onderdelen/onderwerpen vooral aan de orde zullen komen.

Groep

Voor een groepstraining (max. 6 deelnemers) ontvangt u vaste tijden, de onderwerpen zijn

uiteenlopender – de wensen van alle deelnemers komen erin terug. 

Trainingsintensiteit 

Individuele training i.d. regel: 2 keer per week;

Groepstraining i.d.regel: 1 keer per week. 

Tijdsbesteding

Individueel traject:  min. 10 uur, groepstraining: min. 20 uur



Onderverdeling lesuurtje: 

Bijvoorbeeld als volgt:

¼ onderwerpen van algemene aard over nieuwe ontwikkelingen in Duitsland

¼ vakgerichte onderwerpen: deelnemers mogen zelf materiaal inbrengen 

¼ lichte oefeningen m.b.t grammatika en uitbreiding woordenkennis.

Uitstekende aanvulling!

De training is uitermate geschikt als aanvulling van presentatielessen en autodidaktisch

lesmateriaal.

Belangstelling? Bel dan op: + 49 441 36116-380 of stuur een e.mail aan info@denies.de!

Dit zeggen onze klanten

De Skype-trainingen van Denies zijn ideaal om je kennis van het Duits snel op te frissen.

Gemakkelijk via het internet communiceren, waarbij je elkaar live ziet en spreekt, met de

voordelen van je eigen privé-les. Vanaf kantoor of thuis het lesmateriaal bespreken en zo gaat in

korte tijd je kennis van het Duits hard vooruit. Ik kan het ieder aanraden die in vloeiend Duits een

gesprek wil voeren met zakenpartners, januari 2010.
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