Język polski – kurs ogólny

mgr Justyna Magiera

Poziomy zaawansowania:
A0

A0 (Survival Polish)

40 h – 20 spotkań (po 1,5 h)

A1

A1.1

60 h – 30 spotkań (po 1,5 h)

A1.2

60 h – 30 spotkań (po 1,5 h)

A2.1

60 h – 30 spotkań (po 1,5 h)

A2.2

60 h – 30 spotkań (po 1,5 h)

B1.1

60 h – 30 spotkań (po 1,5 h)

B1.2

60 h – 30 spotkań (po 1,5 h)

B1.3

60 h – 30 spotkań (po 1,5 h)

B2.1

60 h – 30 spotkań (po 1,5 h)

B2.2

60 h – 30 spotkań (po 1,5 h)

B2.3

60 h – 30 spotkań (po 1,5 h)

C1.1

60 h – 30 spotkań (po 1,5 h)

C1.2

60 h – 30 spotkań (po 1,5 h)

C1.3

60 h – 30 spotkań (po 1,5 h)

C2.1

60 h – 30 spotkań (po 1,5 h)

C2.2

60 h – 30 spotkań (po 1,5 h)

C2.3

60 h – 30 spotkań (po 1,5 h)

C2.4

60 h – 30 spotkań (po 1,5 h)

A2

B1

B2

C1

C2

40 h nauki
120 h nauki
120 h nauki

180 h nauki

180 h nauki

180 h nauki

240 h nauki

Zajęcia:
System zajęć: lekcje 2 razy w tygodniu (po 1,5 h)
Ważne: tworzymy osobne grupy dla Słowian wschodnich
Kursy a egzamin państwowy: kursy na poziomie B1, B2, C1 i C2 dają wiedzę i umiejętności potrzebne na
egzaminach państwowych z języka polskiego. Istnieje możliwość włączenia do kursu typowych zadań
egzaminacyjnych i technik zdawania egzaminu.

Czego można się spodziewać po kursie?
Na każdym poziomie będziemy pracować nad tym, aby:
- mówić płynnie i poprawnie,
- rozumieć to, co słyszymy,
- rozumieć to, co czytamy,
- pisać zrozumiale.
Żeby jak najlepiej komunikować się w języku polskim nauczymy się nowych słów, poznamy gramatykę
polską i użyjemy jej w praktyce, a także popracujemy nad prawidłową wymową. Poznamy także różne
ważne i interesujące aspekty polskiej kultury.
Będziemy pracować z różnorodnymi materiałami oraz podręcznikiem, który dobierzemy do potrzeb grupy.

Co kryje się pod nazwami poziomów?
Poziom A0 (Survival Polish) – 40 h (20 spotkań)
Poziom A0 jest dla Ciebie, jeśli:
- niedawno przyjechałeś/przyjechałaś do Polski i w ogóle nie znasz języka polskiego;
- jesteś w Polsce od dłuższego czasu, ale język polski nadal wydaje się bardzo trudny;
- chcesz zacząć przygodę z językiem polskim spokojnie i bez stresu;
- Twój język ojczysty w ogóle nie przypomina języka polskiego;
- chcesz poznać absolutne podstawy języka polskiego;
- chcesz odnaleźć się w najważniejszych sytuacjach życia codziennego.
A0 level (Survival Polish) – 40 h (20 meetings)
The A0 level is for you if:
- you have recently come to Poland and you don't speak Polish at all;
- you have been in Poland for some time, but the Polish language still seems very difficult;
- want to start your adventure with the Polish language calmly and without stress;
- your mother tongue does not resemble Polish at all;
- you want to learn the absolute basics of the Polish language;
- you want to find yourself in the most important situations of everyday life.
Poziom początkujący
A1
Nasz cel:
- komunikowanie się w prostych sytuacjach życia codziennego;
- rozumienie prostych komunikatów, z którymi spotykamy się na co dzień;
- umiejętność pisania krótkich, prostych komunikatów, przydatnych na co dzień.
A2
Nasz cel:
- jeszcze lepsze komunikowanie się w sytuacjach życia codziennego, lista takich sytuacji się poszerza;
- jeszcze lepsze rozumienie komunikatów, także tych trochę trudniejszych, z którymi spotykamy się na co
dzień;
- umiejętność pisania prostych tekstów, przydatnych w życiu codziennym.

Poziom średnio zaawansowany
B1
Nasz cel:
- radzenie sobie w większości sytuacji, w jakich się znajdujemy, także podczas podróży;
- umiejętność opowiadania o przeszłości i przyszłości, a nie tylko tym, co dzieje się teraz;
- umiejętność formułowania dłuższych tekstów pisemnych;
- zdobycie wiedzy i umiejętności, żeby zdać egzamin państwowy z języka polskiego na poziomie B1.
B2
Nasz cel:
- radzenie sobie bez słownika czy wyjaśnień innych osób;
- rozumienie nie tylko ogólnego przekazu wiadomości czy filmów, ale także szczegółowych informacji;
- umiejętność opowiadania o tym, co się usłyszało, przeczytało czy obejrzało;
- używanie języka w sytuacjach prywatnych i zawodowych bez większych problemów;
- zdobycie wiedzy i umiejętności, żeby zdać egzamin państwowy z języka polskiego na poziomie B2.
Poziom zaawansowany
C1
Nasz cel:
- rozumienie szerokiego zakresu tekstów, których tematy dotyczą różnorodnej tematyki;
- umiejętność płynnego i spontanicznego wypowiadania się na różne tematy;
- umiejętność formułowania jasnych, dobrze zbudowanych komunikatów ustnych i pisemnych;
- zdobycie wiedzy i umiejętności, żeby zdać egzamin państwowy z języka polskiego na poziomie C1.
C2
Nasz cel:
- posługiwanie się językiem (niemal) tak dobrze jak językiem ojczystym;
- zdobycie wiedzy i umiejętności, żeby zdać egzamin państwowy z języka polskiego na poziomie C2.

Język polski w pracy

mgr Justyna Magiera

To kurs dla Ciebie, jeśli:
- pracujesz w Polsce;
- dopiero planujesz podjąć pracę w Polsce;
- znasz język polski, ale chcesz lepiej radzić sobie w pracy i typowych sytuacjach życia codziennego.

Zajęcia:
Liczba godzin: 30 h (15 spotkań po 1,5 h)
System zajęć: lekcje 2 razy w tygodniu (po 1,5 h) lub 1 raz w tygodniu (1,5 h)
Wymagana znajomość języka polskiego: minimum A2 (wyższy poziom podstawowy)

Czego można się spodziewać po kursie?
Na kursie będziemy koncentrować się na różnych aspektach życia zawodowego. Poznamy słownictwo, które
przyda się w pracy, a także kilka zagadnień gramatycznych, które pomogą nam się lepiej komunikować i
lepiej rozumieć to, co się dzieje dookoła nas. Porozmawiamy też o tym, jak napisać dobry e-mail w języku
polskim – coś, co przyda się każdemu. W drugiej części kursu przyjrzymy się konkretnym branżom i
dowiemy się, o czym trzeba pamiętać, kiedy się w nich pracuje i kiedy jest się klientem.

Tematy:
Część ogólna
1. Prezentacja, czyli jak zrobić dobre wrażenie
2. Planowanie (+ może się przydać: dni tygodnia i godziny w języku polskim)
3. Zatrudnienie, czyli najważniejsze pojęcia, które każdy pracownik powinien znać
4. Polecenia i prośby (+ może się przydać: tryb rozkazujący, stopniowanie przymiotnika, formy modalne)
5. L4, czyli chorowanie, kiedy jest się pracownikiem
6. Urlop (+ może się przydać: daty w języku polskim)
7. BHP, czyli jak pracować bezpiecznie i co zrobić, gdy coś się stanie
8. Przerwa w pracy (+ może się przydać: czas przeszły)
9. Prosta korespondencja, czyli jak napisać dobry e-mail
Część szczegółowa – poszczególne branże, czyli co musi wiedzieć pracownik, co musi wiedzieć klient
10. Handel i usługi
11. Gastronomia
12. Branża budowlana
13. Produkcja

Język polski – konwersacje

mgr Justyna Magiera

To kurs dla Ciebie, jeśli:
- znasz język polski, ale chcesz mówić lepiej, płynniej;
- chcesz porozmawiać po polsku na interesujące tematy, ale na co dzień nie masz takiej możliwości;
- chcesz poczuć się pewniej w rozmowie z Polakami;
- zdałeś egzamin państwowy z języka polskiego, ale chcesz się dalej rozwijać.

Czego można się spodziewać po kursie?
Na zajęciach będziemy przede wszystkim rozmawiać i dyskutować na różne tematy. Punktem wyjścia
rozmowy będą ciekawe materiały i multimedia. Dzięki dyskusji wzbogacimy język o nowe słowa i
wyrażenia, a także potrenujemy płynność i swobodę mówienia. Tematyka lekcji zostanie dobrana do
poziomu zaawansowania grupy.

Obszary tematyczne:
1. Podróże i turystyka
2. Zwyczaje i tradycje
3. Wiara i przesądy
4. Rodzina
5. Praca
6. Edukacja
7. Nauka
8. Ochrona środowiska
9. Choroby i uzależnienia
10. Filmy i seriale
11. Sport
12. Czas wolny i hobby
13. Historia
14. Polityka lokalna
15. Języki obce

Zajęcia:
Liczba godzin: 30 h (15 spotkań po 1,5 h)
System zajęć: 1 lekcja raz w tygodniu (1,5 h)
Poziomy zaawansowania: B1, B2, C1, C2

Język polski – kurs szyty na miarę

mgr Justyna Magiera

Co kryje się pod nazwą kursu?
Ułożymy kurs zgodny z Twoimi potrzebami. Wspólnie ustalimy nie tylko liczbę godzin, ale też jego
tematykę.
Musisz dużo pisać, ale sprawia Ci to trudność? Poćwiczymy pisanie.
Zależy Ci na tym, żeby nauczyć się rozmawiać na konkretne tematy? Skoncentrujemy się na mówieniu.
Polska gramatyka jest nadal trochę tajemnicza? Skupimy się właśnie niej.
Potrzebujesz języka specjalistycznego? Przyjrzymy się tej dziedzinie, która Cię interesuje.
Możemy zorganizować kurs dla pojedynczych osób i dla grup.

