Chinees

Kies nu voor deze gloednieuwe
cursus Chinees van Bogaers Talen!

China, het land waar bijna een kwart van de wereldbevolking woont, wordt de supermacht van de komende jaren.
Economisch zit het immense land in een stroomversnelling.
Ook op toeristisch gebied is er in China ontzettend veel te
zien, zodat steeds meer mensen afreizen naar dit reusachtige
land terwijl ook steeds meer Chinezen een reis naar Europa
maken. De Chinese taal wordt dus steeds belangrijker.Wilt u
deze “wereldtaal van de toekomst” leren spreken en zo een
voorsprong nemen op anderen? Kies dan voor deze gloednieuwe cursus Chinees van Bogaers Talen.

Gemakkelijker dan u denkt.

Iedereen die in China naar school gaat leert het Mandarijn-Chinees, de taal uit de omgeving van Beijing (Peking),
die geldt als de algemene standaard. Als u Mandarijn spreekt,
kunt u zich vrijwel overal in China verstaanbaar maken.
U gaat in deze cursus aan de slag met het Mandarijn-Chinees.
Het Chinees is een toontaal: door een woord op een andere
toon uit te spreken, krijgt het ook een andere betekenis. Om
het eenvoudiger te maken, maken we in deze cursus gebruik
van het “pinyin”. Pinyin is een standaard-hulpmiddel om het
Chinees te schrijven met ons eigen alfabet. U zult al snel in
staat zijn om uw eerste gesprekjes in het Chinees te voeren.
Verder leren we u ook een aantal belangrijke karakters, zodat u in staat bent om bijvoorbeeld belangrijke borden en
aanduidingen te lezen.

Veel boeiende onderwerpen

In deze boeiende cursus Chinees worden alleen onderwerpen behandeld die u aanspreken. Alledaagse onderwerpen
maar ook herkenbare situaties die u in China tegenkomt, komen aan bod.

Wat kunt u o.a. verwachten
van deze interactieve training?

•
•
•
•
•

korte algemene gesprekken voeren
uw woordenschat uitbreiden
uw gesprekspartner verstaan en adequeaat reageren
een eenvoudige korte tekst begrijpen en/of schrijven
kennismaken met de desbetreffende cultuur
(alsmede de does and dont’s)

Enkele algemene leerdoelen
Niveau A
Voorstellen en begroeten
De weg vragen
Niveau A2
Gesprekken gaande houden
Standpunten verdedigen
Niveau B1
Over meer persoonlijke zaken spreken
Over actuele onderwerpen kunnen praten
Niveau B2
Langere gesprekken
voeren en begrijpen
Over toekomstperspectieven praten
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Beste prijs-kwaliteitverhouding
Bogaers Taleninstituut BV is een toonaangevende en onderwijsinstelling op het gebied van erkende MBO-opleidingen
en biedt daarnaast een groot scala aan cursussen aan. Deze
cursussen kenmerken zich door goede kwaliteit voor een
betaalbare prijs.
De kennis en kunde die we in de loop der jaren hebben
opgebouwd bij het aanbieden van de diverse
taaltrainingen zorgen ervoor dat ook onze cursussen
inhoudelijk aan de laatste eisen voldoen.
Onze docenten (vaak native speakers die de culturele
aspecten van hun land ook kennen) beschikken over
ruime professionele ervaring op hun vakgebied en
hebben een didactische achtergrond.

•
•

Bogaers
TALENINSTITUUT B.V.

Groenstraat 139-155 Tel. 013-5362101
5021 LL Tilburg
Fax 013-5358199

E-mail: info@bogaerstalen.nl
www.bogaerstalen.nl

