Speranza :
De hoop op praktische en open communicatie om
samen tot echte resultaten te komen.

SPERANZA CONSULTANCY
Speranza hanteert de volgende waarden die
voor u een waarborg zijn :
1.Openheid : in overleg bepalen we de beste
formule. Bij u of bij ons? Elk project wordt
langs de twee kanten geëvalueerd.

Italiaanse wijnen
Italiaanse geschenkideeën

2.Op maat : samen zorgen we voor een
individuele aanpak op maat van uw behoeften.
3.Op weg naar resultaten : doelstellingen
duidelijk, dus houdt niets ons tegen.

IS ER EEN VERVOLG?
Speranza zorgt niet alleen voor een
ijzersterke basiscursus waarbij men zich
nadien veel zekerder voelt in het Italiaans.
Speranza organiseert ook gespreksgroepen,
ronde tafels en thematische vergaderingen
waarbij de aangeleerde begrippen op een
toffe manier kunnen worden geoefend.
Blijf op de hoogte van de Speranza
initiatieven.
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WAT MAG U
VERWACHTEN?
Buongiorno,
De lessenreeks praktisch Italiaans is handig
opgevat in drie modules :
1.Op een speelse manier leren we het
alfabet, tellen en dagelijkse begrippen te
gebruiken. Door de repetitiviteit in de
lessen als rode draad te leggen, komen snel
de belangrijkste kapstokken als vertrouwd
over.
2. Dialogen krijgen nu een belangrijkere
vorm en zorgen voor een goed houvast.
De grammatica wordt uitgebreid naar
verleden en toekomst.

Door het duidelijke kader, de vooruitblik en
de herhalingen, evolueer je heel snel in de
taal die je onder de knie wil krijgen.

Wie droomt er niet van om op een vlotte
manier in het Italiaans zijn eten te bestellen?
Wie vertelt niet graag haar verhaal als de
geïnteresseerde Italiaan vragen stelt?

HET UNIEKE
Het aparte aan de cursus praktisch
Italiaans is dat u niet alleen een taal leert,
maar vooraal leert hoe de taal optimaal te
gebruiken.
Door de oefeningen en de handige weetjes
en tips krijgt u meer en meer zin om door
te doen.

3. Vlot praten in het Italiaans kent nu nog
weinig hindernissen. Door concrete
situaties leven we ons in en kunnen we het
dagelijkse leven in Italië beter begrijpen.

Anders dan bij andere cursussen, wil je
door Praktisch Italiaans te proeven alleen
maar meer.

DE STELREGELS

DE EXTRA’S

Woordenschat en grammatica vormen
uiteraard de basis om een taal goed te
beheersen. Het Italiaans heeft echter heel
wat meer facetten. De lichaamstaal
begrijpen, de cultuur aanvoelen en de
elementen van het dagelijkse Italiaanse
leven inschatten, wordt de inzet van deze
boeiende cursus.

HET VERLOOP
Elke module bestaat uit tien lessen,
waardoor er een logische opbouw ontstaat.

Italië staatkundig geeft u een beter inzicht
in het Italië van vandaag. Leer de
structuren kennen, ontdek de (on)macht
van de Italiaanse president. Kom te weten
wie achter de schermen de premier
aanwijst en begrijp waarom zovelen met de
term “dottore” worden aangesproken.
Situeer de Italiaanse regio’s, zie hun belang
en onthoud de afkortingen, hoofdsteden
en geografische spreiding van de
provinciën.

Italië historisch doet u begrijpen waarom
Italië een jongere staat is dan België. Hoe
komt het dat tussen alle koninkrijken die in
het vroegere Italiaanse imperium hun
macht probeerden te laten gelden, de
familie Savoia werd uitgekozen om het
eengemaakte Italië te leiden? Waarom is
het Vaticaan er steeds in geslaagd een
stempel te drukken op het Italiaanse wel
en wee?
Gastronomie en degustaties vormen het
hart van de Italiaanse cultuur. Geen familie
kan rond de tafel zitten zonder Vino e
Olio. Leer over de Italiaanse
gastronomische roots en zie het belang
van de verschillende wijnstreken. Ook hier
houden we het zeker praktisch.

MATERIAAL IS INBEGREPEN
Het cursusmateriaal, de overzichten en een
handige samenvatting worden per les in
een bundeltje vervat.

AANTREKKELIJKE
TARIEVEN
Voor de prijs hoeft u het zeker niet te
laten. Reageer vandaag nog!
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