Egzamin SIELE z języka hiszpańskiego
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Egzamin

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2018/10/26/16109/239705

Cena netto

670,00 zł

Cena brutto

670,00 zł

Cena netto za godzinę

167,50 zł

Cena brutto za
godzinę

167,50

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

4

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-06-19

Termin zakończenia
usługi

2019-07-12

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2018-10-26

Termin zakończenia
rekrutacji

2018-11-30

Maksymalna liczba uczestników

10

Kategoria główna KU

Języki

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług
Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Poliglota Szkoła Języków Zygmunt Łenyk

Osoba do kontaktu

Agnieszka Fyda

E-mail

poliglota@poliglota.pl

Telefon

508178357

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem usługi jest sprawdzenie poziomu kompetencji językowych, które uczestnik osiągnął po
zakończeniu usługi kursu językowego języka hiszpańskiego oraz zdobycie certyfikatu języka
hiszpańskiego ogólnego SIELE Global z opisem kompetencji zgodnym z Europejskim Systemem
Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (CEFR), podanym w języku efektów kształcenia. Usługa
sprawdza w zakresie wiedzy i umiejętności znajomość języka hiszpańskiego w pisaniu, czytaniu,
mówieniu, rozumieniu ze słuchu, znajomość gramatyki i słownictwa w każdym aspekcie posługiwania
się językiem hiszpańskim. Usługa sprawdza w zakresie kompetencji społecznych umiejętności
nawiązywania kontaktów interpersonalnych w języku hiszpańskim oraz znajomość różnic kulturowych
pomiędzy kulturą polska i hiszpańską.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Egzamin SIELE składa się z czterech części związanych z różnymi umiejętnościami komunikacyjnymi
w jęz. hiszpańskim:

Część 1. Rozumienie tekstu (RT)
Egzamin składa się z 5 zadań, łącznie 38 pytań. Kandydat musi przeczytać teksty o różnym stopniu
trudności i odpowiedzieć na pytania ich dotyczące. Maksymalny czas na zrealizowanie tego egzaminu
to 60 minut. Egzamin poprawiany jest automatycznie, w czasie jego realizacji, i można z niego zdobyć
maksymalnie 250 punktów.

Część 2. Rozumienie ze słuchu (RS)
Egzamin składa się z 6 zadań, łącznie 38 pytań. Kandydat musi wysłuchać nagrań różnego typu
(rozmowy, wykłady etc.), o różnym stopniu trudności i odpowiedzieć na pytania ich dotyczące.
Maksymalny czas na zrealizowanie tego egzaminu to 55 minut. Egzamin poprawiany jest
automatycznie, w czasie jego realizacji, i można z niego zdobyć maksymalnie 250 punktów.

Część 3. Wypowiedź i interakcja pisemna (WIP)
Kandydat otrzymuje 2 zadania, w ramach których musi napisać dwa teksty, zgodnie z otrzymanymi
instrukcjami. Na realizację tego egzaminu kandydat ma 50 minut i może otrzymać maksymalnie 250
punktów. Zrealizowane zadania zostają zapisane i ocenione w terminie późniejszym przez

egzaminatorów SIELE.

Część 4. Wypowiedź i interakcja ustna (WIU)
Kandydat otrzymuje 5 zadań, w ramach których musi odpowiedzieć na zadawane mu pytania, będzie
również musiał przygotować dwie prezentacje ustne. Na realizację tego egzaminu kandydat ma
maksymalnie 15 minut i może za niego otrzymać maksymalnie 250 punktów. Zrealizowane zadania
zostają nagrane i ocenione w terminie późniejszym przez egzaminatorów SIELE.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Po zrealizowaniu pełnego egzaminu SIELE Global, Kandydat otrzymuje certyﬁkat o charakterze
międzynarodowym, ważny 2 lata. Na certyﬁkacie uwzględniona jest uzyskana punktacja ze wszystkich
części egzaminu, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, oraz
punktacja od 0 do 1000, będąca sumą punktów uzyskanych z każdej części egzaminu.
Po zrealizowaniu wybranych modułów SIELE, kandydat otrzymuje zaświadczenie, ważne 2 lata, na
którym uwzględniona jest punktacja uzyskana z wybranego modułu/wybranych modułów egzaminu,
zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Grupa docelowa
Uczestnicy szkolenia języka hiszpańskiego prowadzonego w ramach projektu Kierunek Karier
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Opis warunków uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa dla osób uczących się języka hiszpańskiego w ramach projektu Kierunek
Kariera jest zapisanie się na egzamin poprzez Bazę Usług Rozwojowych.

Materiały dydaktyczne
Materiały przygotowujące do egzaminu są wliczone w koszt szkolenia.

Informacje dodatkowe
Poliglota Szkoła Języków w ramach projektu Kierunek Kariera działa na podstawie umowy z WUP w
Krakowie.

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Brak danych

Lokalizacja usługi

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Adres:
ul. Kanonicza 12
31-002 Kraków, woj. małopolskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Egzamin realizowany jest w miejscu
Instytut Cervantesa w Krakowie, ul.
Kanonicza 12.

Warunki logistyczne:
Laboratorium komputerowe,Udogodnienia
dla osób z niepełnosprawnościami,Wi-fi

