WEEKENDOWY KURS JĘZYKA
NIEMIECKIEGO- POZIOM A1.2, A2.1104 GODZINY- WROCŁAW
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

2019/08/15/10316/443254

Cena netto

2 380,00 zł

Cena brutto

2 380,00 zł

Cena netto za godzinę

22,88 zł

Cena brutto za
godzinę

22,88

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

104

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-10-12

Termin zakończenia
usługi

2020-02-22

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-08-15

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-10-12

Maksymalna liczba uczestników

10

Kategoria główna KU

Języki

Kategorie dodatkowe KU

Języki

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia
ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której
mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991
r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156
oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)

Zakres tematyczny

1. Język niemiecki na co dzień- kurs
ogólny A1-C2

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

OSTERREICH INSTITUT POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Osoba do
kontaktu

Katarzyna Ciećkiewicz

E-mail

katarzyna.cieckiewicz@oei.org.pl

Telefon

508875701

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem głównym jest nabycie lub podniesienie kompetencji języka niemieckiego kursantów
potwierdzone uzyskaniem certyfikatu Österreich Institut Po ukończeniu kursu Österreich Institut
uczestnik: rozumie sens prostych historii, sprawozdań, opowiadań w języku niemieckim, potrafi
czytać ze zrozumieniem krótkie teksty literackie, wyrażać swoje uczucia, oceniać rzeczy, a także
wyrażać upodobania, ponadto umie opowiedzieć o jakimś wydarzeniu z przeszłości, opisać swoją
pracę oraz miejsce zamieszkania. Stosuje środki językowe, które pozwalają utrzymać rozmowę oraz
zna zasady gramatyczne odpowiednie do danego poziomu. Potrafi odnaleźć się w sytuacji społecznej
wymagającej posługiwania się językiem niemieckim na poziomie A2.1.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi

KURSY:
Oferujemy Państwu intensywne kursy języka niemieckiego pozwalające na ukończenie poziomów A1.2 i
A2.1 dwa razy szybciej. W ramach ośmiogodzinnego bloku tygodniowo intensywnie przyswajacie
Państwo wiedzę. Nauka przebiega pod stałym nadzorem metodycznym.
Wszystkie kursy opierają się o jednolity program nauczania, zgodny z Europejskim Systemem Opisu
Kształcenia Językowego. Oznacza to, że poziom językowy jaki osiągają nasi kursanci odpowiada
standardom europejskim w nauczaniu języków obcych.
Warunkiem udziału w kursie jest przystąpienie do egzaminu ustnego i pisemnego kwaliﬁkujących na
poziom A1.2.

Zakres materiału do opanowania na poziomie A1.2- 52 godziny- semestr pierwszy

Słuchanie
- rozumienie różnych komunikatów w języku niemieckim
- rozumienie sensu wypowiedzi w różnych wariantach języka niemieckiego (niemiecki, szwajcarski,
austriacki)
Udział w rozmowie
- prowadzenie krótkich rozmów po niemiecku. z różnymi partnerami
- załatwianie prostych spraw w instytucjach, również telefonicznie (np. rezerwacja biletów, pisanie
zaproszeń)
- rozumienie i formułowanie zakazów i pozwoleń
- formułowanie swoich planów, życzeń i zainteresowań
- wyrażanie dezaprobaty, braku zainteresowania i odmowy
- dowiadywanie się o towary, ceny i formy zapłaty
- typowe pytania o samopoczucie
Umiejętność logicznej wypowiedzi
- zdanie relacji z tego co stało się w ubiegłym tygodniu, roku
- opis obrazka, krótkich historii
- wyrażanie swoich opinii na interesujące Państwa tematy
- umiejętność napisania życiorysu w języku niemieckim
- umiejętność opisania wybranego zawodu
Różne strategie nauki i komunikacji
- użycie językowych sygnałów kontaktowych (acha, nieprawdaż itp.)
- dawanie porad językowych i korzystanie z nich
- stworzenie i prowadzenie kartoteki uczącego się
Jak mówimy i jakich środków w tym celu używamy
- pisanie listów po niemiecku

- opanowanie podstawowych zasad składni
- lepsze opanowanie wymowy

Zakres materiału do opanowania na poziomie A2.1- 52 godziny- semestr drugi

Słuchanie
- rozumienie sensu prostych i krótkich historyjek w języku niemieckim
- rozpoznanie pochodzenia rozmówców z różnych krajów niemieckojęzycznych po użytym słownictwie
Udział w rozmowie
- umiejętność wyrażenia swojego pozytywnego lub negatywnego zdania na temat osób lub zdarzeń
- umiejętność wyrażenia uczuć takich jak np. strach
- umiejętność oceny rzeczy i formułowania wyroku w jakiejś sprawie
- umiejętność wyrażenia swoich upodobań i dokonywania porównań
- umiejętność zasięgania informacji np. na dworcu kolejowym, opisania drogi, kierunku, odległości
Umiejętność logicznej wypowiedzi w formie pisemnej i ustnej
- opowiedzenie o jakimś wydarzeniu z przeszłości
- skomentowanie krótkiego tekstu literackiego
- opisanie swojego miasta i kraju
- zrelacjonowanie krótko aktualnych wydarzeń z kraju i zagranicy
- opisanie swojego wykształcenia i obecnej pracy
Różne strategie nauki i komunikacji
- środki językowe, które pozwalają utrzymać rozmowę w języku niemieckim
- umiejętność zabawy językiem
- umiejętność znalezienia błędów w napisanym przez siebie tekście
Jak mówimy i jakich środków w tym celu używamy
- rozumienie sprawozdań, opowiadań, bajek
- rozumienie tekstów z książek
- umiejętność czytania ze zrozumieniem krótkich tekstów literackich
- umiejętność napisania zaproszenia

NASZE METODY NAUCZANIA:
1. NASTAWIENIE NA UŻYWANIE JĘZYKA W PRAKTYCE- na każdym kursie lektor porusza tematy, które
umożliwiają swobodną komunikację, odwołując się do spraw bieżących i aktualnych.
2. ĆWICZENIE WSZYSTKICH UMIEJĘTNOŚCI- systematycznie trenujemy wszystkie umiejętności językowe,
tak aby ich poziom rósł równomiernie (tj. mówienie, pisanie, słuchanie, czytanie ze zrozumieniem).

3. DOBRY KONTAKT MIĘDZY LEKTOREM A UCZNIEM- ucząc się w Österreich Institut kursanci nie muszą
bać się popełnianych błędów. Zajęcia wyróżnia przyjacielska i miła atmosfera, poprawiająca wyniki w
nauce. Cenimy indywidualne podejście do kursantów.
4. BEZPŁATNE KONSULTACJE METODYCZNE (LERNCOACHING) pomagają uczyć się niemieckiego w jak
najbardziej efektywny sposób także poza kursem.
5. WSPARCIE W NAUCE - kursanci otrzymują gazetę pt.: „Österreich Spiegel” wydawaną przez nas po
niemiecku. Zawiera ona wiele przedruków oryginalnych artykułów z prasy austriackiej, uzupełnionych o
nagrania radiowe wraz z dydaktyczną częścią z ćwiczeniami.
6. NAUKA PRZEZ DOŚWIADCZENIE- co miesiąc organizujemy wydarzenia: warsztaty językowe, wystawy,
spotkania. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszą się wieczory konwersacji tzw. Stammtisch czyli
spotkania lektorów z kursantami w pubach czy kawiarniach. To doskonała okazja, by przećwiczyć nabytą
wiedzę i umiejętności.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Szczegółowe efekty usługi zostały podane w punkcie Ramowy program usługi z podziałem na poziomy i
kompetencje językowe.

Grupa docelowa
Ofertę kierujemy do pracowników i właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz
do osób samozatrudnionych mających siedzibę na Dolnym Śląsku. Zapraszamy osoby, których
ﬁrmy uzyskały doﬁnansowanie w ramach projektu pt.: „Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich
MMŚP i ich pracowników”. Zapraszamy wszystkich, dla których największą wartością jest fakt nauki w
europejskiej instytucji państwowej, dbającej o standardy jakości, z bogatym doświadczeniem w
nauczaniu niemieckiego.

Opis warunków uczestnictwa
OKREŚLENIE POZIOMU JĘZYKOWEGO: przystąpienie do testu poziomującego pisemnego i ustnego
PODPISANIE UMOWY Z ÖSTERREICH INSTITUT określającej
dydaktycznych i rozliczeń w ramach dofinansowanych kursów

zasady

świadczenia

usług

DOKONANIE OPŁATY ZA CAŁOŚĆ USŁUGI SZKOLENIOWEJ PRZED UCZESTNICTWEM W
KURSACH ZGODNIE Z ZAPISAMI UMOWY

Materiały dydaktyczne
Kursanci będą korzystać na zajęciach z:
1. podręcznika- do kupienia w biurze kursów poza dofinansowaniem
2. materiałów szkoleniowych przygotowywanych przez lektora- w cenie kursu
.

Informacje dodatkowe

Harmonogram
Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

Kurs semestralny
A1.2

2019-10-12

09:30

12:30

3:00

2

Kurs semestralny
A1.2

2019-10-13

09:30

12:30

3:00

3

Kurs semestralny
A1.2

2019-10-19

09:30

12:30

3:00

4

Kurs semestralny
A1.2

2019-10-20

09:30

12:30

3:00

5

Kurs semestralny
A1.2

2019-10-26

09:30

12:30

3:00

6

Kurs semestralny
A1.2

2019-10-27

09:30

12:30

3:00

7

Kurs semestralny
A1.2

2019-11-09

09:30

12:30

3:00

8

Kurs semestralny
A1.2

2019-11-23

09:30

12:30

3:00

9

Kurs semestralny
A1.2

2019-11-24

09:30

12:30

3:00

10

Kurs semestralny
A1.2

2019-11-30

09:30

12:30

3:00

11

Kurs semestralny
A1.2

2019-12-01

09:30

12:30

3:00

12

Kurs semestralny
A1.2

2019-12-07

09:30

12:30

3:00

13

Kurs semestralny
A1.2

2019-12-08

09:30

12:30

3:00

14

Kurs semestralny
A2.1

2020-01-11

09:30

12:30

3:00

LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

15

Kurs semestralny
A2.1

2020-01-12

09:30

12:30

3:00

16

Kurs semestralny
A2.1

2020-01-18

09:30

12:30

3:00

17

Kurs semestralny
A2.1

2020-01-19

09:30

12:30

3:00

18

Kurs semestralny
A2.1

2020-01-25

09:30

12:30

3:00

19

Kurs semestralny
A2.1

2020-01-26

09:30

12:30

3:00

20

Kurs semestralny
A2.1

2020-02-01

09:30

12:30

3:00

21

Kurs semestralny
A2.1

2020-02-02

09:30

12:30

3:00

22

Kurs semestralny
A2.1

2020-02-08

09:30

12:30

3:00

23

Kurs semestralny
A2.1

2020-02-09

09:30

12:30

3:00

24

Kurs semestralny
A2.1

2020-02-15

09:30

12:30

3:00

25

Kurs semestralny
A2.1

2020-02-16

09:30

12:30

3:00

26

Kurs semestralny
A2.1

2020-02-22

09:30

12:30

3:00

LP

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Anna Bartnik

Obszar specjalizacji

Niemiecki na co dzień

Doświadczenie zawodowe

lektor w Österreich Institut

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

lektor w Österreich Institut kursy dla dorosłych

Wykształcenie

Filologia germańska na Uniwersytecie
Wrocławskim

Lokalizacja usługi
Adres:
Ofiar Oświęcimskich 19
50-069 Wrocław, woj. dolnośląskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Zapraszamy Państwa do naszej siedziby,
zlokalizowanej
w
samym
centrum
Wrocławia.
Posiadamy
dobrze
wyposażone
sale
dydaktyczne
(komputery, sieć wi- ﬁ) i przyjazne
wnętrza.

Warunki logistyczne:
Udogodnienia
dla
osób
niepełnosprawnościami,Wi-fi

z

