Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty
usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Indywidualny kurs j. niemieckiego - 30
godzin
Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.

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

2019/10/02/15932/467011

Cena netto

2 850,00 zł

Cena brutto

2 850,00 zł

Cena netto za godzinę

95,00 zł

Cena brutto za
godzinę

95,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

30

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-11-29

Termin zakończenia
usługi

2020-06-30

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-10-02

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-03-31

Maksymalna liczba uczestników

1

Kategoria główna KU

Języki

Kategorie dodatkowe KU

Języki

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS
SUS 2.0

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

Wyższa Szkoła Języków Obcych im.
Samuela Bogumiła Lindego

Osoba do kontaktu

Kursy WSJO

E-mail

kursy@wsjo.pl

Telefon

664 457 284

Cel usługi
Cel edukacyjny
rozwijanie sprawności receptywnych rozwijanie sprawności produktywnych rozwijanie
umiejętności konwersacyjnych w określonym kontekście na płaszczyźnie prywatnej lub zawodowej z
uwzględnieniem różnic kulturowych na poziomie zgodnym z Europejskim Systemem Opisu
Kształcenia Językowego (ESOKJ) opanowanie i utrwalenie wiedzy językowej (struktur gramatycznych
i leksykalnych) i świadomości językowej w stosowaniu struktur w kontekście sytuacyjnym
kształtowanie świadomości ustawicznego aktualizowania kompetencji językowych, kulturowych i
społecznych rozszerzanie wiedzy interkulturowej niezbędnej w nawiązaniu i podtrzymaniu
komunikacji z użytkownikiem języka docelowego do poziomu biegłości zgodnego z ESOKJ

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Nazwa formy kształcenia
Indywidualny kurs ogólnego języka NIEMIECKIEGO - 30 godzin
Czas trwania i sposób organizacji
Cykl i charakter zajęć określany po diagnozie językowej słuchacza i jego indywidualnych potrzeb
lingwistycznych i zawodowych, typu modalności i potencjału językowego.

Założenia kursu oparte są na indywidualizacji procesu nauczania ze względu na cele, treści, metody i
formę organizacji pracy ze słuchaczem. Indywidualizacja przejawia się w dostosowaniu do potrzeb i
możliwości słuchacza strategii uczenia się, jego preferencji w sposobie nabywania wiedzy i umiejętności
oraz biograﬁi językowej i zawodowej. Organizacja procesu dydaktycznego ukierunkowana jest na
osobiste potrzeby językowe, społeczne i kulturowe.
Sposób sprawdzania efektów nauczania na wszystkich etapach poziomu biegłości języka
Sposób weryfikacji efektów nauczania poprzez:
testy leksykalno -gramatyczne po zakończonej jednostce
test końcowy
reagowanie językowe (sprawności produktywne) z analizą językową
symulacje językowe w trakcie trwania zajęć

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
W zależności od kompetencji językowych i pozajęzykowych słuchacza oraz ich wstępnej weryﬁkacji
słuchacz może uzyskać następujące efekty kształcenia:
ma podstawową wiedzę w dziedzinie leksyki i gramatyki praktycznej języka niemieckiego,
pozwalającą na rozumienie i tworzenie poprawnych wypowiedzi pisemnych i ustnych
ma wiedzę w zakresie słownictwa w obszarach tematycznych związanych z życiem codziennym i
potrafi się do niej odnieść w praktycznym zastosowaniu języka
potrafi nawiązać i podtrzymać komunikację z użytkownikiem języka docelowego do poziomu
biegłości zgodnym z ESOKJ
potrafi korzystać z nabytej wiedzy rozumiejąc i konstruując poprawne pod względem
fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym proste wypowiedzi
potrafi pracować z grupą obejmując w niej różne role, również w zespole międzynarodowym
potrafi reagować językowo w sytuacjach dnia codziennego i prostych sytuacjach biznesowych
posługuje się językiem niemieckim w obszarze różnych tematów, rozumiejąc i konstruując
poprawne wypowiedzi pisemne i ustne na poziomie zgodnym z ESOKJ

Grupa docelowa
Kursy językowe w naszej szkole są przeznaczone dla osób chcących nauczyć się języka lub podnieść
swój dotychczasowy poziom znajomości języka obcego. Naszą ofertę z założenia kierujemy do osób
dorosłych, pracujących i studentów.

Opis warunków uczestnictwa
Test diagnostyczny online przed przystąpieniem do kursu. Jednostka godzinowa - 45min. Jedno
spotkanie trwa 2x45min.

Informacje dodatkowe
Dokładny termin zajęć, częstotliwość odbywania się kursu, godziny oraz dni tygodnia, zakres
tematyczny kursu zostają ustalone między Słuchaczem a lektorem.
Jednostka lekcyjna to 45 minut.

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Brak danych

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Kursy WSJO

Obszar specjalizacji
Doświadczenie zawodowe
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

Lokalizacja usługi
Adres:
Różana 17A
61-577 Poznań, woj. wielkopolskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

Liczba
godzin

