
E learning modules op
A1 A2 niveau van het ERK
“Talen voor beginners” bestaat al in de volgende taal- en
cultuurcombinaties:

Deze leermethodes kunnen ook in een on-line leer-
platform geintegreerd worden waarin alle leerresultaten
individueel opvraagbaar opgeslagen worden.
Begeleiding door een e-coach mogelijk. 
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Omdat taal en cultuur 
steeds samengaan
Onze taal- en cultuurleerpakketten zijn multimediaal:
naast tekst bieden ze ook klank en beeld, en zijn ze
polyvalent, d.i. inzetbaar in een semi-autonome setting.
De gebruiker kiest zijn eigen leerpad: hij volgt de
progressie van de uitgekiende didactische opbouw of
wat in functie van zijn persoonlijke behoeften
de module lateraal aan.
Alle modules besteden een speciale aandacht aan
contrastieve fouten.
Ze zijn het resultaat van een jarenlange intensieve
samenwerking tussen diverse Europese partners.
x x x x x
Als u gecombineerd leren (blended learning) wil
invoeren, en dit niet enkel voor taalleren, kan CommArt
u daarbij helpen met EMEG, het eigen auteursplatform
met de verassende mogelijkheden! Zo kunt u de specifieke
expertise van uw docenten ten volle valoriseren.

Nederlands
Frans, Engels, Duits, Spaans, Roemeens, Slowaaks

Turks 
Nederlands Frans

Engels Nederlands
Tsjechisch Nederlands
Roemeens Nederlands
Slovaaks Nederlands

Met unieke troeven
- Een frisse, moderne en multimediale leeromgeving
- Een gevarieerd aanbod van oefentypes, met talrijke  
geluidsbestanden, illustraties en foto’s, waarmee de
verschillende vaardigheden ingeoefend worden
- Een geleidelijke didactische progressie, met als einddoel 
zelf correct kunnen communiceren in levensechte, authen-
tieke situaties op het A1-A2 niveau van het ERK.
- Een grote flexibiliteit want de leerder kan zijn eigen leer-
pad bepalen: of hij kiest de communicatieve situaties die hij 
het meest nodig heeft, of hij studeert eerst de theorie in. 
Hij kan alle tekstfragmenten uit de module beluisteren
- Een reeks leerhulpmiddelen, zoals feedback bij fouten, 
een multimediaal e-woordenboek, naslagpagina’s ...
- Hulpmiddelen voor leerders met beperkingen
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CommArt International n.v.,

Experts in e-learning

spin-off van de Universiteit Hasselt, 
biedt een waaier aan taal- en

cultuurleerpakketten,
die gebruik maken van de recentste 

elektronische mogelijkheden.
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