Snel en goed een taal spreken

» een opleiding met bijzondere dimensies,
» een programma “op maat”,
» 24 uur per dag spreken,
» een gastvrije atmosfeer,
» een uiterst comfortabel verblijf
In 1991, gingen Claudine en Jean-Luc
Godard van start met hun onderneming. Al
snel verworven zij internationale faam op het
gebied van professionele (vreemdetaal)training. Hun reputatie danken zij aan
hun baanbrekende ideeën, hun zeer
persoonlijke inzet, hun voortdurende zorg
voor de effectiviteit van hun werk en hun
waakzaam oog voor totale kwaliteit.
Na acht jaar ervaring in Afrika en dertien
jaar in Euopa, opgebouwd in
trainingscontacten met mensen
uit alle delen van de wereld,
hebben zij, met een team van
professionals, DialoguE gesticht.
Zij hebben zich daarbij tot doel gesteld een
nieuw kwaliteitsmerk op het gebied van
communicatie-trainingen op de markt te
brengen en een optimale garantie voor
succes te bieden. Zij leveren :

• geheel op de persoon toegesneden
trainingen
• uiterst effectieve leermiddelen
• direct meetbare vooruitgang
• duurzame resultaten
• adekwate nazorg na de training
• een optimaal rendement van uw
investering
Dit alles wordt u geboden in een warme,
creatieve ambiance waar u zich op uw
gemak voelt en waar ieder moment van de
dag nuttig wordt besteed.
Om een complete dienstverlening te kunnen
aanbieden, heeft DialoguE een activiteitenpakket ontwikkeld rond twee thema’s:
• Taalopleidingen
• De communicatie in bedrijfs- en
beroepsleven

Voor u, en met u, stellen wij een programma samen dat geheel op maat is gesneden en aan al uw
behoeften tegemoet komt. Met ons kunt u uw wensen bespreken en de
communicatieve beperkingen waarvoor u een training zoekt. Wij hebben de middelen om u te helpen
een prestatieniveau te bereiken dat uw meest optimistische verwachtingen (verre) te boven gaat.

Een opleiding met
bijzondere dimensies
EEN UITERST
EFFECTIEVE METHODE

Dankzij een voortdurende “dialoog” leert
u binnen de kortst mogelijke tijd
communiceren. Veel oefening, en vooral
een direct en duurzaam resultaat. Wat u
hebt geleerd, vergeet u niet. Deze
methode zorgt ervoor dat u niet langer
hoeft te vertalen, maar dat u direct in de
vreemde taal kunt denken. Het gebruik
van die vreemde taal wordt voor u even
prettig en vanzelfsprekend als uw
moedertaal.

OPLEIDING OP MAAT,
EXCLUSIEF OP UW
BEHOEFTEN GERICHT

U bepaalt desgewenst zelf hoe uw
programma eruit zal zien en hoe u uw tijd
wilt besteden.
Elke les is een privé-les
(1 docent + 1 student):
• u werkt in uw eigen ritme en op
uw eigen niveau;
• u bespaart aanzienlijk tijd: u leert
uitsluitend het voor u nuttige
vocabulaire; u gaat in alle
opzichten sneller vooruit dan in
groepslessen mogelijk is;
• u kunt naar wens uw eigen
documentatie meenemen;
• alle lessen kunnen desgewenst
steeds rond dit materiaal worden
opgebouwd.

EEN VERSMELTING VAN DE MODERNE
EN TRADITIONELE LESMETHODEN

Een les bij DialoguE is veel meer dan een les:
• wij leveren een doorlopende opleiding: u heeft geen docent maar
een partner, een trainer, die op grond van zijn lange ervaring,
onmiddellijk ziet waar uw behoeften liggen en zich daarop richt;
• er is geen leerboek zoals op school: de lessen worden voor u
gemaakt, en met uw hulp; na uw trainingsperiode neemt u uw
eigen “leerboek” mee naar huis, voor u “op maat” gemaakt;
• wat uw specifiek leerdoel ook is, u verbetert steeds tegelijkertijd uw
uitspraak, uw luistervaardigheid, uw grammatica en uw
vocabulaire.
DialoguE hanteert een moderne methode, waarbij de positieve
kanten van de traditionele methoden een plaats hebben gekregen.
Onze methode is de vrucht van een lange ervaring, wat een gedegen
garantie inhoudt.

ERVAREN EN GESPECIALISEERDE
DOCENTEN

Alle docenten bij DialoguE onderwijzen hun moedertaal. Zij zijn door
DialoguE opgeleid en hebben gemiddeld 8 jaar ervaring in het
taalonderwijs.
Zij hebben allen een universitaire opleiding genoten en zijn
gespecialiseerd in de taal van de rechts-, zaken-, diplomatieke wereld,
enz...

EEN SPECTACULAIRE VOORUITGANG

U wint kostbare tijd als u een taal in één van de centra van DialoguE
leert. Dit geldt zowel voor beginnelingen als voor bijna perfect
tweetaligen. In een recordtempo kunt u met onze methode uw kennis
reactiveren. Indien u echter geen enkele kennis hebt van de taal die
u wenst te leren dan zal u reeds in twee weken in staat zijn om in
deze nieuwe taal te communiceren.
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EEN PROGRAMMA
"NAAR KEUZE"

24 UUR PER DAG
SPREKEN

U bepaalt zelf
• de aanvangsdatum
• het aantal lessen per dag
• het aantal dagen of weken
• de tijdsbesteding van elke dag
• de doelstellingen die u wilt bereiken
• de hulpmiddelen bij de lessen (uw
eigen documentatie, uw
voordracht, de televisie, enz.)

In de villa DialoguE verblijft u “en famille”, van 's
ochtends vroeg tot 's avonds laat. DialoguE biedt u
een ware onderdompeling in de vreemde taal, en
zonder twijfel zult u dit “bad” als hoogst aangenaam
ervaren...
Een week bij DialoguE betekent 70 uur contact met
de vreemde taal, dat wil zeggen 14 uur per dag. Het
is daarbij niet verboden ook in die vreemde taal te
dromen...
Ter illustratie een dag DialoguE, volgens de 3
programma-roosters die veel deelnemers kiezen:

Intensieve week
8.30
9.00
10.30
11.00
12.30

14.00

Extra-intensieve week

Super-intensieve week

ontbijt
2 privé-lessen
pauze
2 privé-lessen
lunch

8.30
9.00
10.30
11.00
12.30

ontbijt
2 privé-lessen
pauze
2 privé-lessen
lunch

8.30
9.00
10.30
11.00
12.30

ontbijt
2 privé-lessen
pauze
2 privé-lessen
lunch

vrije tijd
(studie, uitstapjes,
sport, etc.)

14.00
15.30

2 privé-lessen
pauze

14.00
15.00

2 privé-lessen
pauze

16.00

2 privé-lessen

17.30

vrije tijd (studie, sport,
etc.)

19.00
19.30
20.30
21.00
22.30

aperitief
diner
televisiejournaal
gezellige avond
nachtrust (met dromen
in de vreemde taal)

16.00

19.00
19.30
20.30
21.00
22.30

aperitief
diner
televisiejournaal
gezellige avond
nachtrust (met dromen in de
vreemde taal) in French...

19.00
19.30
20.30
21.00
22.30

vrije tijd (studie,
uitstapjes, sport, etc.)

aperitief
diner
televisiejournaal
gezellige avond
nachtrust (met dromen in
de vreemde taal)

EEN GASTVRIJE SFEER
U verblijft op dezelfde plaats waar u de training volgt.
Een ideale situatie om de cultuur van de vreemde taal
“mee te beleven” en de verschillende niveaus van
taalgebruik te leren kennen. Aan tafel, in de pauzes en
tijdens de gezellige avonden ervaart u telkens weer het
unieke klimaat van DialoguE; ongedwongen
gastvrijheid, interessante gesprekken, belangstelling en
sympathie voor u en de andere aanwezigen. Wanneer
u DialoguE verlaat, bent u veel ervaringen rijker: niet
alleen is uw kennis van de vreemde taal verbeterd, u
hebt ook kunnen communiceren met anderen,
afkomstig uit alle delen van de wereld.

EEN UITERST
COMFORTABEL VERBLIJF
De voordelen van het hotel zonder de nadelen. Uw
gerieflijke kamer is voorzien van privé-badkamer
(wastafel, douche, toilet), telefoon, videorecorder en
televisie. Om uw lessen nog eens door te nemen, kunt
u beschikken over een cassetterecorder en een
walkman. Uw kamer heeft een schitterend uitzicht en
lawaaierige buren zijn er niet: U komt 's nachts geheel
tot rust.

Voor het bedrijfsleven
trainingsseminars
»Onderhandelen
»Kopen en/of verkopen
»De juridische taal
»De commerciële taal
»De economische taal
»De taal van de diplomatie
»De taal van het verzekeringswezen
»De administratieve taal
»De taal voor het secretariaat
»De taal voor toerisme en hotelbedrijf
»Het woord voeren
Lengte en overige voorwaarden op aanvraag.
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Keuze mogelijkheden voor uw verblijf
1. HOE LANG?
EEN WEEK
Het ideale programma als u alleen uw kennis
wilt opfrissen. U kunt ook besluiten een aantal
losse weken af te spreken. De benadering van
DialoguE maakt het u makkelijk: u vergeet
tussentijds niet wat u hebt geleerd.
TWEE WEKEN
Als u op school de vreemde taal hebt gevolgd of
als u al een kleine basis hebt, is dit programma de
geschikte keuze om zelfvertrouwen op te bouwen
en te leren te communiceren.

DRIE WEKEN
Als u geen beginner meer bent, zal een verblijf van drie
weken u in staat stellen ambitieuze doelen te bereiken.
Na drie weken zult u effectief kunnen onderhandelen in
de vreemde taal.
VIER WEKEN
Als u een absoluut beginner bent, zullen wij u
voorstellen allereerst een basis te leggen met een verblijf
van drie of vier weken.
TOTALE FLEXIBILITEIT
Het is eveneens mogelijk uw opleiding over een aantal
weekends, dagen of weken te spreiden. Neemt u hierover
gerust telefonisch contact met ons op. In overleg wordt dan
bepaald bij welke aanpak u het best uw doel kunt bereiken.

2. WELK
PROGRAMMA?
U kiest het programma dat het best bij u past. DialoguE kan u daarbij
helpen. Alle lessen hebben een even hoge kwaliteit. Uw opleiding is
“intensief”
vanaf 4 privé-lessen per dag
“extra-intensief”
vanaf 6 privé-lessen per dag
“super-intensief”
vanaf 8 privé-lessen per dag
Elke privé-les duurt 45 minuten.
DE INTENSIEVE OPLEIDING (4 PRIVÉ-LESSEN PER DAG)
Als u tijd wilt overhouden voor zelfstudie of als u voor een deel uw
vakantie wilt besteden aan het aanleren of uitbouwen van uw
vaardigheid in de vreemde taal, is een intensieve opleiding een goede
keuze. U kunt merkbaar vooruitgang boeken, terwijl u de namiddagen
vrijhoudt voor het spelen van golf, voor het maken van uitstapjes, enz.

DE EXTRA-INTENSIEVE OPLEIDING
(6 PRIVÉ -LESSEN PER DAG)
Als u niet zo veel tijd wilt reserveren voor
zelfstudie en maximaal vooruitgang wilt boeken,
kiest u voor een extra-intensieve opleiding. Dit is
de programma-opzet die vaak wordt gekozen
door deelnemers die de vreemde taal willen leren
voor de uitoefening van hun beroep.
DE SUPER-INTENSIEVE OPLEIDING
(8 PRIVÉ-LESSEN PER DAG)
Het superintensief verblijf kiest u als u maar een
zeer beperkte tijd kunt besteden aan het aanleren
van de vreemde taal (een of twee weken) of als u
de eerder geleerde stof nog eens wilt reviseren
onder begeleiding van een van uw docenten.

3. WELK TYPE LESSEN?
De keuze kan ter plaatse worden gemaakt, afhankelijk
van uw doelstellingen en uw behoeften, en kan op elk
moment worden aangepast. Als u geen specifieke
wensen hebt, zal DialoguE u een voorstel doen uit drie
soorten lessen, op u persoonlijk toegesneden:
LESSEN IN VRIJE EXPRESSIE
• het verbeteren en verfijnen van uw
uitdrukkingsmogelijkheden en uw
communicatievaardigheid;
• het leren vermijden van spontaan gemaakte
fouten;
• het uitbreiden van uw taalbeheersing, het
vergroten van uw spreekgemak;
• het leren de gehoorde tekst in eigen woorden
uit te drukken.
AUDIOVISUELE LESSEN
• het aanzienlijk verbeteren van uw
luistervaardigheid;
• het op automatisch niveau brengen van voor u
relevante, belangrijke structuren;
• het vergroten van de algemene woordenschat;
• het leren de gehoorde tekst in eigen woorden
uit te drukken.

LESSEN IN LUISTERVAARDIGHEID
EN UITSPRAAK :
• de klanken die niet in uw moedertaal bestaan
duidelijk horen;
• het vergroten van het auditief geheugen;
• het zeer snel verbeteren van uw uitspraak.
• Deze techniek is uniek en werd door DialoguE
gecreëerd. U kunt met deze techniek ontzettend snel
vooruitgang boeken.
Vergeet niet uw beroepsdocumentatie mee te brengen
als u wenst dat deze tot onderwerp van een of meer
lessen wordt gemaakt.
Aan het eind van uw verblijf neemt u uw persoonlijke
audio-cassetteband mee naar huis, waarop u de
essentie terugvindt van wat u hebt geleerd: de balans
van uw verblijf. U kunt daarnaast een programma-opzet
verkrijgen die het u mogelijk maakt verder vooruitgang
te boeken, in de vorm van specifiek voor u
geselecteerde oefeningen op schrift, op cassette of
diskette.

LESSEN IN GESPECIALISEERDE WOORDENSCHAT
• het uitbreiden van de specifieke of professionele
woordenschat;
• het verbeteren van de vaardigheid in specifieke
taken die u in de vreemde taal moet uitvoeren;
• het participeren in simulaties van een
onderhoud op professioneel vlak;
• het opdoen van ervaring tijdens een
georganiseerd bezoek aan een beroepsgenoot.
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U bent uniek.
Uniek is ook
uw manier van leren.

Ideaal is daarom
DialoguE Head Office
DialoguE Cursussen Frans
1 B, Rue de la Trairie,
B-4600 Visé (Wezet) (België)
Tel. +32 (0)4 388 3993
Fax +32 (0)4 262 2492
E-mail: info@dialogue.eu
www.dialogue.eu

DialoguE UK
Cursussen Engels
Hastings,East Sussex
TN342LA, UK
Tel.+44 142 444 0059

DialoguE Languages Nederland
Cursussen Nederlands
Maastricht
Nederland
Tel. +31 610981794

Meersburg DialoguE Academy
Cursussen Duits
Droste-Hülshoff-Weg 5,
88709 Meersburg,
Duitsland
Tel. +49 (0) 7532 414310

DialoguE FrancE
Cursussen Frans
Kerfiac
22330 Saint-Gouéno,
Frankrijk
Tel. +33 (0)2.96.34.43.45
Fax +33 (0)2.96.34.43.46

de opleiding die exclusief
op het individu is gericht.

en die aansluit
bij onze
persoonlijke smaak
,

onze individuele behoeften,
onze specifieke verwachtingen
Zoals Socrates al zei: juist door
de constante dialoog tussen
“meester” en leerling ontstaan de
snelste vorderingen, die vaak
spectaculair blijken.
Door aldus te werk te gaan
• wordt uw innerlijke rijkdom,
uw onbewuste kennis het best
gemobiliseerd;
• voelt u vanaf de eerste les een
onmisbaar zelfvertrouwen;
• gaat geen lees- of studietijd
verloren aan zaken die u niet
interesseren;
• werkt u voortdurend met
plezier en motivatie.

