Pools

Schrijf nu in voor een
cursus Pools!

Polen heeft één van de snelstgroeiende economieën van
Oost-Europa en is hard op weg om uit te groeien tot een
nieuwe economische macht binnen de EU. Veel bedrijven
trekken richting Polen en ook het toeristische verkeer begint
Polen te ontdekken. Polen heeft namelijk ook als vakantieland veel te bieden met prachtige oude steden als Kraków,
Gdansk en Wroclaw, adembenemende natuurgebieden en
het machtige Tatra-gebergte. Verder wonen en werken er in
Nederland ook veel Poolse mensen die het fantastisch vinden
om hier een gesprek te kunnen voeren in hun moedertaal!

Gemakkelijker dan u denkt

Het Pools is een Slavische taal en is verwant aan het Tsjechisch en Slowaaks. De taal wordt geschreven in het Latijnse
alfabet met een aantal voor de Poolse taal specifieke tekens.
Verder kent het Pools een aantal naamvallen en een kenmerkende zinsbouw. Stap-voor-stap maken we u wegwijs in het
alfabet, het gebruik van de werkwoorden en de naamvallen.
Tevens wordt uw woordenschat voortdurend uitgebreid en
uw spreekvaardigheid constant verbeterd, zodat u al snel uw
eerste gesprekken in het Pools kunt voeren. Polen heeft altijd
open gestaan voor culturele invloeden van buitenaf. Vandaar
dat een aantal Poolse woorden bekend klinkt, omdat ze van
Duitse, Franse of Latijnse oorsprong zijn. Het herkennen van
deze overeenkomsten maakt het leren van de taal nog leuker!

Wat kunt u o.a. verwachten
van deze interactieve training?
algemene gesprekken voeren
• korte
uw
woordenschat
• uw gesprekspartneruitbreiden
en adequeaat reageren
• een eenvoudige korteverstaan
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 onderwijsinstelling op het gebied van erkende MBO-opleidingen
en biedt daarnaast een groot scala aan cursussen.
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.
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