VPG i.s.m. ILT - OPLEIDING FRANÇAIS DU JURISTE
Wat?
De opleiding “Français du Juriste” is een opleiding voor advocaten die hen op korte tijd (3 sessies van
telkens 2,5 uur en 3 individuele Skype-sessies) zoveel mogelijk informatie aanreikt om écht juridisch
Frans te schrijven en te praten.
Er werden 6 niet-juridische punten Permanente Vorming aangevraagd.
Inhoud
Tijdens de sessies zal onder meer de basisgrammatica worden opgefrist en zal er vooral gewerkt
worden op mondelinge en schriftelijke vaardigheden: telefoneren, vergaderen, mailen, brieven
schrijven, .... De deelnemers hebben uitgebreid de gelegenheid om vragen te stellen en concrete
uitleg te vragen.
Vervolgens zijn er ook 3 individuele Skype sessies waarin een meer gepersonaliseerde aanpak
vooropstaat die voornamelijk gericht is op gericht op mondelinge vaardigheden en correct mondeling
taalgebruik.
Tenslotte krijgen alle deelnemers toegang tot het digitale leerplatform PAZAPA waar ze zelf op eigen
tempo oefeningen kunnen maken en toetsen kunnen afleggen, zodat ze hun eigen voortgang kunnen
opvolgen.
Hoe inschrijven?
Geïnteresseerde advocaten schrijven zich in via de volgende link:
http://vlaamspleitgenootschap.be/activiteiten/141/francais-du-juriste

Prijs?
VPG-lid (stagiair):
VPG-lid:
Niet-lid:

295 EUR
315 EUR
365 EUR

Wanneer?
De sessies vinden plaats op:





Sessie 1: woensdag 15 maart 2017
Sessie 2: woensdag 29 maart 2017
Sessie 3: woensdag 19 april 2017
Skype sessies: zelf te bepalen in overleg met de begeleider van het ILT. Deze zullen onder
meer plaatsvinden in de week van 20 maart en 10 april

De Groepssessies vinden telkens plaats van 19u00 tot 21u30.

Organisator
Deze opleiding wordt georganiseerd door het Vlaams Pleitgenootschap aan de balie te Brussel i.s.m.
het Instituut voor Levende Talen (“ILT”). Het ILT is verbonden aan de KULeuven en is gespecialiseerd
in het geven van taalopleidingen.
Waar?
De sessies vinden telkens plaats in lokaal 4303.1, Warmoesberg 43, 1000 Brussel, op de 4de
verdieping
op
de
campus
Brussel
van
de
Odisee
Hogeschool.
(http://www.odisee.be/Odisee/(30690)-Nederlands-Hoofdmenu-Campussen-CampusBrussel/(30690)-Nederlands-Hoofdmenu-Campussen-Campus-Brussel-Bereikbaarheid.html)

