Kurs języka niemieckiego - poziom C1
zaawansowany - TY=N6 (C1) - zajęcia
od 2020-02-17 (poniedziałki)
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

2019/08/23/11271/445847

Cena netto

2 480,00 zł

Cena brutto

2 480,00 zł

Cena netto za godzinę

55,11 zł

Cena brutto za
godzinę

55,11

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

45

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-02-17

Termin zakończenia
usługi

2020-06-01

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-12-05

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-02-17

Maksymalna liczba uczestników

12

Kategoria główna 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

kształcenie ustawiczne w formach
pozaszkolnych w formie kursu - język
francuski - poziom średniozaawansowany
(B1)

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

PHU BEST CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH
DARIUSZ WIŚNIEWSKI

Osoba do kontaktu

Izabela Cybulska

E-mail

tychy@bestcentrum.pl

Telefon

+48 217 78 01

Cel usługi
Cel edukacyjny
Wiedza: zdobycie wiedzy z języka niemieckiego na poziomie C1 tj. zaawansowanym umożliwiającym
nawiązanie komunikacji z osobami porozumiewającymi się w tym języku poprzez przyswojenie
słownictwa (ogólnego) oraz fundamentalnych struktur gramatycznych na poziomie C1
(zaawansowanym). Nabycie oraz rozwój wymienionych struktur gramatyczno-leksykalnych umożliwi
uczestnikom rozumienie treści związanych z funkcjonowaniem w życiu codziennym oraz nawiązanie
komunikacji wykorzystując poznane zwroty oraz stosując odpowiednie reguły gramatyczne na
poziomie C1. Umiejętności: uczestnicy będą korzystali z nabytej wiedzy w celu rozumienia oraz
przekazywania komunikatów związanych z życiem codziennym oraz świadomego funkcjonowania w
środowisku niemieckojęzycznym. Uczestnicy nabędą oraz rozwiną sprawności językowe tj.
rozumienia, analizowania oraz wypowiadania się na rozmaite tematy, zarówno w formie ustnej jak i
pisemnej na poziomie C1. Umiejętności te umożliwią uczestnikom radzenie sobie w większości
sytuacji komunikacyjnych, które mogą zdarzyć się np. w trakcie podróży, tworzenie spójnych
wypowiedzi, komentarzy, uwag, rad oraz próśb na tematy które zna. Kompetencje społeczne:
uczestnicy będą posiadali umiejętność komunikowania się w języku obcym zarówno w kraju jak i za
granicą. Nabędą zdolność płynnego i spontanicznego wypowiadania się i prowadzenia naturalnej
konwersacji z rodzinnymi użytkownikami języka niemieckiego. Kurs doprowadzi do rozwoju oraz
poszerzenia świadomości umiejętności samokształcenia i oceny własnych umiejętności językowych
oraz przełamywania barier językowych. Dzięki tematom przerabianym w ramach kursu wśród
uczestników nastąpi wzrost świadomości nt. zwyczajów, praktyk oraz norm panujących w wybranych
krajach niemieckojęzycznych, co umożliwi zrozumienie oraz zastosowanie się do norm zarówno w
życiu codziennym jak i w kontekście środowiska pracy.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Podczas zajęć, które są prowadzone metodą komunikacyjną, kursant nabywa, a następnie rozwija
umiejętności: czytania, pisania, rozumienia ze słuchu i swobodnego wyrażania się.
Zajęcia odbywają się 1x w tygodniu w bloku po 135 min i prowadzone są na podstawie podręcznika oraz
materiałów lektorskich, które kursant otrzymuje w cenie kursu.
Zakres merytoryczny:
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie potraﬁ zrozumieć wymagające, obszerne teksty
dotyczące bardzo różnorodnych tematów. Czytając i słuchając potraﬁ zrozumieć nie tylko podstawowy
komunikat, ale także podteksty, znaczenia ukryte i nastawienie autora tekstu. Potraﬁ wypowiadać się
płynnie, szybko i swobodnie dobierając właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potraﬁ
posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych.
Potraﬁ formułować przejrzyste, dobrze skonstruowane, szczegółowe wypowiedzi pisemne dotyczące
szerokiego zakresu tematów posługując się regułami gramatycznymi oraz narzędziami językowymi
służącymi organizacji wypowiedzi ustnej oraz pisemnej w sposób wskazujący na bardzo dobre
opanowanie języka.
Zakres tematyczny szkolenia:
- słownictwo związane z tematyką:
Informowanie o problemach i trudnościach
Podróżowanie: środki transportu i informacja turystyczna
Wyrażanie prośby o pomoc
Sport, popularne dyscypliny sportowePytanie o pozwolenie
Odmawianie i podanie przyczyny odmowy
Wyrażanie żalu
Udzielanie informacji na temat zdrowego trybu życia
Osoby niepełnosprawne - uczeń wymienia problemy ludzi niepełnosprawnych
Opowiadanie o wydarzeniach przeszłych z własnego życia
Przedstawianie życiorysu swojego i innych
Znani twórcy i ludzie kultury
Państwo i społeczeństwo: konflikty, wydarzenia w świecie
Nazwy części ciała
Higieniczny tryb życia, podstawowe schorzenia, choroby, ich objawy i leczenie, uzależnienia
Człowiek: uczucia i emocje
Życie rodzinne i towarzyskie: styl życia\
Wypadki na drodze - po wypadku drogowym
Podróżowanie i turystyka: baza noclegowa, zwiedzanie, sposoby spędzania wakacji
Świat przyrody: klimat
Spędzanie czasu wolnego
- zakres gramatyczny:
Czasowniki modalne: müssen i können
Odmiana czasowników nieregularnych
Zdania podrzędne ze spójnikiem: weil
Czasowniki modalne
Rozdział 12 – So hat das neue Jahrtausend begonnen

Czas przeszły Perfekt
Liczebniki porządkowe, zapisywanie daty
Okoliczniki czasu - czas przeszły Perfekt
Czasowniki sein i haben w czasie Präteritum
Zaimki osobowe w celowniku
Tryb rozkazujący - bezokolicznik z zu
Zaimki zwrotne w bierniku i celowniku
Przyimek seit
Rozdział 14 – Ein Unfall
Przyimki lokalne występujące z celownikiem i biernikiem
Określenia miejsca
Zdania podrzędnie złożone ze spójnikiem wenn
Zdania podrzędne ze spójnikiem dass

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Uczestnik szkolenia nabywa wiedzę, umiejętności i kompetencje zgodne z celem edukacyjnym
szkolenia. Po zakończeniu udziału w szkoleniu uczestnik osiągnął wiedzę z języka niemieckiego na
poziomie C1 zaawansowanym. W zakresie umiejętności uczestnik szkolenia udoskonalił i rozwinął
sprawności językowe (nabyte na niższych poziomach), poszerzył zasób leksykalny i znajomość
konstrukcji gramatycznych, umiejętność rozumienia tekstów pisanych, mówionych i słuchanych (na
poziomie zaawansowanym) oraz zdobył wiedzę na temat kraju, w którym mówi się danym językiem. W
zakresie kompetencji uczestnik szkolenia nabył umiejętność swobodnego komunikowania się w języku
obcym zarówno w kraju jak i za granicą. Zdolność płynnego i spontanicznego wypowiadania się i
prowadzenia naturalnej konwersacji z rodzinnymi użytkownikami danego języka, jak również rozwinął
umiejętności samokształcenia i oceny własnych umiejętności językowych, przełamał bariery językowe,
dzięki czemu nie unika już sytuacji komunikacyjnych w pracy lub na wakacjach.
Pod koniec kursu przeprowadzamy egzamin końcowy z zakresu zrealizowanego materiału na danym
poziomie, a kursant po zdanym egzaminie otrzymuje dwujęzyczny certyfikat.

Grupa docelowa
Kurs skierowany jest do osób dorosłych, które wcześniej uczyły się języka niemieckiego i posiadają
udokumentowaną znajomość języka na poziomie A5 (B2 w skali CEFR). Kursanci chcą poszerzyć zasób
słownictwa oraz zwiększyć poprawność gramatyczną i płynność własnych wypowiedzi.
Właściciele mikro, małych i średnich przedsiebiorstw oraz ich pracownicy.

Opis warunków uczestnictwa
1)
Rezerwacja
miejsca
pod
telefonem
801
011
036
poprzez www.bestcentrum.pl/zapisy (w kodzie promocyjnym proszę wpisać BUR)

lub

on-line

2)
Rozwiązanie testu kwaliﬁkacyjnego na poziom grupy w BEST CJO lub
poprzez www.bestcentrum.pl/zapisy (w kodzie promocyjnym proszę wpisać BUR) - w wypadku stopnia
początkowego przy propozycji testu on-line proszę zaznaczyć opcję "Nie, wybieram kurs dla
początkujących"
3)

Podpisanie przez Pracodawcę Umowy na Naukę Języka Obcego z BEST CJO

4)

Podpisanie przez Uczestnika Umowy Uczestnictwa z BEST CJO

Materiały dydaktyczne
podręcznik
dostęp do e-dziennika
dostęp do platformy e-learningowej
dostęp do biblioteki i filmoteki
konsultacje z lektorem
materiały dodatkowe
certyfikat ukończenia kursu

Informacje dodatkowe
Godzina lekcyjna = 45 minut
45 godzin lekcyjnych (wg BEST CJO) = 33 godziny zegarowe i 45 minut (wg BUR)

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

Kurs języka niemieckiego
poziom C1

2020-02-17

18:20

20:35

2:15

2

Kurs języka niemieckiego
poziom C1

2020-02-24

18:20

20:35

2:15

3

Kurs języka niemieckiego
poziom C1

2020-03-02

18:20

20:35

2:15

4

Kurs języka niemieckiego
poziom C1

2020-03-09

18:20

20:35

2:15

5

Kurs języka niemieckiego
poziom C1

2020-03-16

18:20

20:35

2:15

6

Kurs języka niemieckiego
poziom C1

2020-03-23

18:20

20:35

2:15

7

Kurs języka niemieckiego
poziom C1

2020-03-30

18:20

20:35

2:15

8

Kurs języka niemieckiego
poziom C1

2020-04-06

18:20

20:35

2:15

9

Kurs języka niemieckiego
poziom C1

2020-04-20

18:20

20:35

2:15

10

Kurs języka niemieckiego
poziom C1

2020-04-27

18:20

20:35

2:15

LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

11

Kurs języka niemieckiego
poziom C1

2020-05-04

18:20

20:35

2:15

12

Kurs języka niemieckiego
poziom C1

2020-05-11

18:20

20:35

2:15

13

Kurs języka niemieckiego
poziom C1

2020-05-18

18:20

20:35

2:15

14

Kurs języka niemieckiego
poziom C1

2020-05-25

18:20

20:35

2:15

15

Kurs języka niemieckiego
poziom C1

2020-06-01

18:20

20:35

2:15

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Kamil Iwaniak

Obszar specjalizacji

Lektor języka niemieckiego

Doświadczenie zawodowe

Lektor języka niemieckiego.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Prowadzi kursy indywidualne, zajęcia stacjonarne
oraz kursy wakacyjne

Wykształcenie

Uniwersytet Śląski, wydział filologiczny, kierunek
filologia germańska. Ukończenie studiów
licencjackich z wynikiem celującym. Dwukrotny
laureat stypendium "Nauka drogą do sukcesu na
Śląsku". Trzykrotny laureat stypendium Prezesa
Rady Ministrów. Dwukrotny laureat stypendium
rektora UŚ dla najlepszych studentów.

Lokalizacja usługi
Adres:
Mikołaja Kopernika 1B
43-100 Tychy, woj. śląskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
BEST Centrum Języków Obcych

Warunki logistyczne:
Udogodnienia
dla
osób
niepełnosprawnościami,Wi-fi

z

