Hiszpański B1.2 /środa/19 h/
Małopolskie Bony Rozwojowe
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

2020/01/24/16109/520698

Cena netto

855,00 zł

Cena brutto

855,00 zł

Cena netto za godzinę

45,00 zł

Cena brutto za
godzinę

45,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

19

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-02-05

Termin zakończenia
usługi

2020-04-29

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2020-01-25

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-02-04

Maksymalna liczba uczestników

2

Kategoria główna KU

Języki

Kategorie dodatkowe 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 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

Poliglota Szkoła Języków Zygmunt Łenyk

Osoba do kontaktu

Agnieszka Fyda

E-mail

poliglota@poliglota.pl

Telefon

508 178 357

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem usługi jest podniesienie kompetencji językowych w zakresie języka hiszpańskiego. Szkolenie
przeznaczone jest dla osób, które chcą podnieść swój poziom zaawansowania z poziomu A2 na
poziom B1.1. Osoba posługująca się językiem hiszpańskim na poziomie B1 rozumie znaczenia
głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą
znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego, itd. Potrafi radzić sobie w
większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie
mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy,
które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i
zamierzenia, krótko uzasadniając swoje opinie i plany.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Szkolenie obejmuje 19 godzin lekcyjnych i nastawione jest na uzyskanie przez uczestnika
praktycznych umiejętności posługiwania się językiem hiszpańskim w życiu codziennym. Zajęcia
prowadzone są metodą komunikacyjną i w sposób równomierny rozwijają cztery umiejętności językowe:
słuchanie, czytanie , mówienie, pisanie.
Program realizuje standardy, które są zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.
https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf
Słuchanie
Potraﬁę zrozumieć główne myśli zawarte w jasnej, sformułowanej w standardowej odmianie języka
wypowiedzi na znane mi tematy, typowe dla domu, szkoły, czasu wolnego itd. Potraﬁę zrozumieć
główne wątki wielu programów radiowych i telewizyjnych traktujących o sprawach bieżących lub o
sprawach interesujących mnie prywatnie lub zawodowo – wtedy, kiedy te informacje są podawane
stosunkowo wolno i wyraźnie.
Czytanie

Rozumiem teksty składające się głównie ze słów najczęściej występujących, dotyczących życia
codziennego lub zawodowego. Rozumiem opisy wydarzeń, uczuć i pragnień zawarte w prywatnej
korespondencji.
Mówienie
Potraﬁę sobie radzić w większości sytuacji, w których można się znaleźć w czasie podróży po kraju lub
regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potraﬁę - bez uprzedniego przygotowania – włączać się do
rozmów na znane mi tematy prywatne lub dotyczące życia codziennego (np. rodziny, zainteresowań,
pracy, podróżowania i wydarzeń bieżących).
Potraﬁę łączyć wyrażenia w prosty sposób, by opisywać przeżycia i zdarzenia, a także swoje marzenia,
nadzieje i ambicje. Potraﬁę krótko uzasadniać i objaśniać własne poglądy i plany. Potraﬁę relacjonować
wydarzenia i opowiadać przebieg akcji książek czy filmów, opisując własne reakcje i wrażenia.
Pisanie
Potraﬁę pisać proste teksty na znane mi lub związane z moimi zainteresowaniami tematy. Potraﬁę pisać
prywatne listy, opisując swoje przeżycia i wrażenia.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Poziom samodzielności językowej
Osoba posługująca się językiem hiszpańskim na poziomie B1 rozumie znaczenia głównych wątków
przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i
zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego, itd. Potraﬁ radzić sobie w większości sytuacji
komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem.
Potraﬁ tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją
interesują. Potraﬁ opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko
uzasadniając swoje opinie i plany.

Grupa docelowa
Kurs dla osób dorosłych, które chciałyby rozpocząć naukę na poziomie B1 i ukończyć poziom B1.2.
Kurs kierowany również do uczestników projektu Małopolskie Bony Rozwojowe realizowanego przez
MARR.

Opis warunków uczestnictwa
1. Przystąpienie do testu kwaliﬁkacyjnego. Testy dostępne są w siedzibie Poligloty i na stronie
www.poliglota.pl
2. Podpisanie umowy z Poliglotą Szkołą Języków na szkolenie językowe i rozliczenie szkolenia bonami.
3. Minimalna liczba uczestników w grupie 2 osoby.

Materiały dydaktyczne
Na zajęciach wykorzystywane są materiały własne Poligloty i podręczniki dostępne na rynku
wydawniczym.
Koszt materiałów kserograficznych wliczony jest w cenę kursu.

Informacje dodatkowe
Poliglota Szkoła Języków w ramach projektu Kierunek Kariera działa na podstawie umowy z WUP w
Krakowie.
Po ukończonym szkoleniu uczestnicy otrzymują zaświadczenie zawierające język, poziom, liczbę
godzin, ocenę.
Poliglota posiada akredytację Kuratora Oświaty, certyfikat jakości MSUES.
Poliglota jest centrum egzaminacyjnym dla certyﬁkatów: TOLES, TGLS. Zajęcia prowadzone w Poliglocie
umożliwiają zdanie egzaminów Cambridge, na które też prowadzimy zapisy.

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

Kurs hiszpańskiego

2020-02-05

14:00

14:45

0:45

2

Kurs hiszpańskiego

2020-02-12

14:00

15:30

1:30

3

Kurs hiszpańskiego

2020-02-19

14:00

14:45

0:45

4

Kurs hiszpańskiego

2020-02-26

14:00

15:30

1:30

5

Kurs hiszpańskiego

2020-03-04

14:00

14:45

0:45

6

Kurs hiszpańskiego

2020-03-11

14:00

15:30

1:30

7

Kurs hiszpańskiego

2020-03-18

14:00

14:45

0:45

8

Kurs hiszpańskiego

2020-03-25

14:00

15:30

1:30

9

Kurs hiszpańskiego

2020-04-01

14:00

14:45

0:45

10

Kurs hiszpańskiego

2020-04-08

14:00

15:30

1:30

11

Kurs hiszpańskiego

2020-04-15

14:00

14:45

0:45

12

Kurs hiszpańskiego

2020-04-22

14:00

15:30

1:30

13

Kurs hiszpańskiego

2020-04-29

14:00

14:45

0:45

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Katarzyna Grabias

Obszar specjalizacji

Nauczanie języka hiszpańskiego osób dorosłych
w grupach i indywidualnie. Lektor języka
hiszpańskiego.

Doświadczenie zawodowe

Lektorka ukończyła wyższe studia na kierunku
filologia hiszpańska. Posiada 3,5 letnie
doświadczenie w nauczaniu języka
hiszpańskiego na różnych poziomach
zaawansowania.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Półtoraroczne doświadczenie w nauczaniu grup
osób dorosłych uczestników projektów
współfinansowanych z Unii Europejskiej.

Wykształcenie

Wyższe - filologia hiszpańska

Lokalizacja usługi
Adres:
Długa 88
31-146 Kraków, woj. małopolskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Zajęcia prowadzone w siedzibie Poligloty
w Krakowie przy ul. Długiej 88. Sale na I
piętrze (winda).

Warunki logistyczne:
Klimatyzacja,Udogodnienia dla
niepełnosprawnościami,Wi-fi

osób

z

