Grupowy kurs języka hiszpańskiego na
poziomie A1 w poniedziałek i w środę
od 19:35 do 21:05 (7055103b).
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/01/28/10267/284178

Cena netto

1 099,00 zł

Cena brutto

1 099,00 zł

Cena netto za godzinę

19,63 zł

Cena brutto za
godzinę

19,63

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

56

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-03-18

Termin zakończenia
usługi

2019-06-26

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-01-28

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-03-18

Maksymalna liczba uczestników

1

Kategoria główna KU

Języki

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Czy usługa pozwala na uzyskanie 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

OPEN MIND Marcin Miśniakiewicz

Osoba do
kontaktu

Marcin Miśniakiewicz

E-mail

mmisniakiewicz@iOpenMind.pl

Telefon

+48791024911

Cel usługi
Cel edukacyjny
CEL USŁUGI NA POZIOMIE A1 Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi
stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia
codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w
którym mieszka, ludzi, których zna, i rzeczy, które posiada, oraz odpowiadać na tego typu pytania.
Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca
mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA
HISZPAŃSKIEGO NA POZIOMIE A1
SŁUCHANIE wypowiedzi, dialogów, informacji zawierających podstawowe słownictwo,
dotyczących własnej osoby, rodziny, najbliższego otoczenia, gdy mówi się wolno i wyraźnie.

wyrażeń

CZYTANIE krótkich, prostych tekstów, informacji, nazw, prostych zdań, np. w ogłoszeniach, na plakatach
lub w katalogach.

PISANIE krótkich prostych tekstów, np. pozdrowienia z wakacji; wypełnianie formularzy z danymi
osobowymi, narodowością, adresem, np. w hotelowym formularzu meldunkowym lub formularzu
wizowym.

MÓWIENIE: porozumiewanie się w prosty sposób pod warunkiem, że rozmówca jest przygotowany na
powtórzenie wypowiedzi w wolniejszym tempie, i ma pomóc w sformułowaniu wypowiedzi; zadawanie i
odpowiadanie na pytania dotyczące życia codziennego, podstawowych potrzeb lub znanych tematów;
użycie prostych zwrotów i zdań przy opisie miejsca zamieszkania i pochodzenia, rodziny, pracy,
znajomych.

Tematyka kursu:

Ja i moi bliscy, przyjaciele, znajomi;
“Język klasowy” w trakcie zajęć;
Nazwy krajów, narodowości, zawodów, miejsc, wyposażenie mieszkania;
Zjawiska atmosferyczne – nazwy i opis;
Miasto: urzędy, usługi, miejsca publiczne i środki transportu;
Części ciała i opis człowieka;
Wyjazdy i ich organizowanie;
Wiek, zainteresowania/ hobby;
Czas/data, pory roku;
Czynności zwyczajowe i wykonywane obecnie;
Rozkład dnia;
Plany na przyszłość, dotychczasowe doświadczenia;
Relacje w rodzinie, studia, praca.

Wprowadzane funkcje językowe:
• Przedstawianie się;
• Usprawiedliwianie się;
• Zadawanie uprzejmych pytań, próśb;
• Zwracanie się do znajomych i nieznajomych;
• Formułowanie powitań, pożegnań w krótkiej prywatnej korespondencji;
• Prośba o powtórzenia pytania, wyjaśnienie, przeliterowanie, sygnalizowanie niezrozumienia;
• Określanie miejsca, w którym znajduje się dana osoba lub przedmiot;
• Zasięganie informacji, dotyczących np. godziny odjazdu, drogi, podstawowych właściwości; •
Dowiadywanie się i udzielanie informacji
dotyczących wieku, zawodu, adresu, narodowości, numeru

telefonu, adresu e-mailowego, adresu strony internetowej;
• Przedstawianie zwyczajowych czynności i częstotliwości ich wykonywania;
• Opisywanie wydarzeń i osobistych doświadczeń z bliskiej przeszłości;
• Przedstawianie planów i zamiarów;
• Określanie daty, godziny, czasu trwania;
• Przedstawianie nieskomplikowanej charakterystyki osób i przedmiotów;
• Wyrażanie zgody, jej braku, preferencji, upodobań, oceny, porównania;
• Wysuwanie propozycji, zwracanie się z prośbą, udzielanie rad, proponowanie pomocy;
• Wyrażanie konieczności;
• Sygnalizowanie udziału w rozmowie;
• Wyrażanie odmiennej opinii;

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Przewidywane efekty kształcenia po ukończeniu kursu:
SŁUCHANIE - Rozumiem:
• podane dane personalne osoby, informacje na temat wyglądu zewnętrznego, charakteru,
usposobienia;
• informacje na temat wykonywanego zawodu, miejsca pracy, kwaliﬁkacji potrzebnych do objęcia
konkretnego stanowiska;
• rozmowę na temat jedzenia, posiłków, ulubionych potraw;
• rozmowę na temat miejsca zamieszkania, swojej dzielnicy, miasta;
• wyjaśnienia dotyczące położenia obiektu w mieście, wskazówki, jak tam dojść lub dojechać •
opowiadanie na temat codziennych czynności, rozkładu dnia i tygodnia;
• rozmowę na temat rodziny, zainteresowań, sposobu spędzania wolnego czasu, uprawianych sportów;
• komunikaty o godzinie odjazdu i przyjazdu, podane godziny funkcjonowania urzędów;
• polecenia i proste zwroty, pytania związane z moja osobą, najbliższym otoczeniem, studiami lub
pracą;

CZYTANIE - Rozumiem:
• dane personalne w formularzu, paszporcie;
• napisy na tablicach informacyjnych w urzędach, informacje na temat towarów w sklepach, menu w
restauracji;
• informacje na planie miasta, tablicach ogłoszeń, ogłoszeniach w muzeum lub na dworcu;
• prosty opis w folderze turystycznym i przewodniku • informacje zawarte liście prywatnym, pocztówce,
e-mailu;

• prosto sformułowane nakazy i zakazy w miejscach publicznych;

PISANIE Potrafię:
• wypełnić formularz w hotelu, wniosek o wydanie legitymacji studenckiej;
• przeliterować swoje imię i nazwisko;
• napisać list do kolegi zawierający informacje o sobie, zainteresowaniach, wakacjach;
• napisać e-mail, pocztówkę z wakacji;
• napisać notatkę z informacja o miejscu spotkania, godzinie powrotu do domu;

MÓWIENIE Potrafię:
• przywitać się i pożegnać
• przedstawić się, zapytać o imię i nazwisko, pochodzenie, kierunek studiów, znajomość języków;
• rozmawiać na temat swoich zainteresowań, studiów, pracy, czasu wolnego;
• porozumieć się w sklepie, w barze, restauracji;
• zapytać o drogę, godziny otwarcia, połączenia komunikacyjne;
• opowiedzieć o swoim rozkładzie dnia, zajęciach;
• opisać swoje miasto, dzielnicę;
• opowiedzieć o swojej rodzinie;
• umówić się, ustalić czas i miejsce spotkania;
• przeprowadzić prostą rozmowę telefoniczną;

Grupa docelowa
Grupą docelową są właściciele i pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Opis warunków uczestnictwa
Wykonanie testu językowego na stronie www.iOpenMind.pl i/lub rozmowa z lektorem przez
przydzieleniem do grupy.
Podpisanie umowy szkoleniowej.
Wpłata całej kwoty za kurs językowy z góry.
Kursant dołącza do istniejącej już grupy szkoleniowej.

Materiały dydaktyczne
Podczas kursu uczestnicy otrzymają pakiet, który zawiera:
nowoczesny podręcznik
materiały dydaktyczne od lektora
dostęp do platformy e-learningowej
dostęp do biblioteki

audyt z metodykiem

Informacje dodatkowe
W ramach kursu można uczęszczać na dodatkowe kowersacje, zajęcia gramatyczne i fonetyczne.
Można korzystać również z promocji "Drugi Język Gratis". Informacja o tej promocji dostępna jest w
sekretariacie.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z nami. Chętnie udzielimy wyczeprujacych
odpowiedzi.
Zapraszamy na naszą stronę internetową: http://www.iopenmind.pl/oferta/kursy-dofinansowane/kursydla-firm/

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

Do dodania

2019-03-18

19:35

21:05

1:30

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Magdalena Zacharewicz

Obszar specjalizacji

Nauczanie języka hiszpańskiego ogólnego

Doświadczenie zawodowe

10 lat

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

10 lat

Wykształcenie

Wyższe filologia iberyjska

Lokalizacja usługi
Adres:
al. Wojska Polskiego 45/3
70-473
Szczecin,
zachodniopomorskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
OPEN MIND Marcin Miśniakiewicz

Warunki logistyczne:
woj.

Wi-ﬁ,Inne,
biblioteka.

Platforma

e-learningowa,

