Kursy języka polskiego
dla obcokrajowców.
Kursy "JĘZYK POLSKI WARTY POZNANIA" skierowane są do obcokrajowców, którzy chcą nauczyć się
komunikować w języku polskim, zapoznać się z kulturą polską i poznać miasto Poznań.
W ofercie:
- kursy regularne,
- kursy intensywne,
- warsztaty językowe.
Zajęcia prowadzą wysoko wykwalifikowani lektorzy polscy ( poloniści) , którzy biegle władają językiem
angielskim/niemieckim/hiszpańskim.
Kursy regularne języka polskiego dla obcokrajowców.
Skierowane są do osób, które chcą poznać język polski w stopniu komunikatywnym, aby dobrze
komunikować się w typowych sytuacjach dnia codziennego oraz w sytuacjach zawodowych.
Podczas zajęć lektor realizuje program, który wcześniej został ustalony z Uczestnikami. To Państwo
decydujecie ile czasu z puli godzin kursu przeznaczone jest na rozmowy, gramatykę, czy też słownictwo z
danej dziedziny.
Poziomy zaawansowania: wszystkie od A1 do C2 w kwalifikacji Rady Europy.
Harmonogram zajęć- ustalany indywidualnie.
Termin rozpoczęcia zajęć – ustalany indywidualnie.
Długość kursu: minimum 40 godz. lekcyjnych ( 1 godz. lekcyjna to 45 minut!)
Forma zajęć: zajęcia indywidualne lub grupowe.
Cennik kursów regularnych na sezon szkoleniowy 2013/2014
Forma zajęć:

1 godz.
lekcyjna

Zajęcia indywidualne
60 zł
Zajęcia w grupie
35 zł
2 osób/cena od osoby:
W cenie: materiały do nauki.
W przypadku większych grup – ceny do negocjacji.
Warsztaty językowe – „Język polski warty poznania – start”
Warsztaty językowe – to propozycja dla osób, które chcą rozpocząć naukę języka.
Skierowane do osób, które chcą:
- rozpocząć naukę języka polskiego od podstaw,
- zapoznać się z podstawowymi zasadami gramatycznymi, ćwiczyć wymowę,
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Kursy języka polskiego
dla obcokrajowców.
- nauczyć się podstawowych słów i zwrotów przydatnych w codziennych rozmowach ( tj. przedstawianie
się , powitanie, pożegnanie, zapytanie o drogę, przedstawianie swojej rodziny, przyjaciół, small talk -pogoda,
samopoczucie, czas wolny).
- zacząć używać języka polskiego w codziennym życiu.
Poziomy zaawansowania: A1/A2 według klasyfikacji Rady Europy.
Harmonogram: zajęcia 5 razy w tygodniu po 3 godziny lekcyjne.
Termin rozpoczęcia zajęć – ustalany indywidualnie.
Długość kursu: 2 tygodnie ( 30 godzin lekcyjnych, 1 godz. lekcyjna to 45 minut!)
Forma zajęć: zajęcia indywidualne lub grupowe.
Cennik warsztatów językowych na sezon szkoleniowy 2013/2014
Forma zajęć:
Zajęcia indywidualne
Zajęcia w grupie
2 osób/cena od osoby:

Cena kursu
1740 zł
870 zł

W cenie: materiały do nauki.
W przypadku większych grup – ceny do negocjacji.

Kursy intensywne:
Projekt „ Język warty poznania, czyli umiejętność swobodnego i poprawnego wypowiadania się.”
Kursy intensywne (typu „całkowite zanurzenie” w języku polskim) to oferta dla osób, które w krótkim czasie
muszą opanować podstawy języka polskiego, aby móc komunikować się bez barier językowych w sytuacjach
dnia codziennego i/ lub zawodowego.
Na zajęciach koncentrujemy się na funkcjonalnym i komunikatywnym użyciu języka w prawdziwych
kontekstach sytuacyjnych oraz na rozwoju umiejętności globalnego słuchania.
Kurs rozwija wszystkie sprawności językowe, głównie mówienie i słuchanie. Na poziomach podstawowych
kurs nie zawiera komponentu związanego z nauką pisania - za wyjątkiem, krótkich wiadomości tekstowych
typu sms, a komponent gramatyczny jest ograniczony do minimum, natomiast na wyższych komponenty te
dostosowane są do potrzeb Uczestnika kursu.
Nauczając Państwa języka polskiego przekazujemy również informacje dotyczące polskich zwyczajów
oraz kultury dnia codziennego.
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Kursy języka polskiego
dla obcokrajowców.
Zajęcia prowadzone w siedzibie CS ADAMS (która mieści się 2 minuty spacerem od Starego Rynku w
Poznaniu) dają nam możliwość organizacji zajęć plenerowych, w czasie których ćwiczone są umiejętności
językowe w naturalnych sytuacjach np. w kawiarni składając zamówienie, na zakupach, w czasie spaceru po
Starówce, zwiedzania najciekawszych zabytków Poznania. Dodatkowo mają Państwo możliwość doskonalić
znajomość języka polskiego w czasie lunchu w towarzystwie lektora.
Poziomy zaawansowania: wszystkie od A1 do C2 według klasyfikacji Rady Europy.
Plan zajęć: zajęcia 5 dni w tygodniu ( od poniedziałku do piątku) – 8 lub 6 godzin lekcyjnych dziennie
Długość kursu: minimum tydzień ( 40 lub 30 godzin lekcyjnych – jedna lekcja to 45 minut!)
Forma zajęć: zajęcia indywidualne lub grupa 2 osób.
Miejsce zajęć: sale CS ADAMS, ul. Paderewskiego 3/5 Poznań.
Przykładowy plan zajęć – dla kursu obejmującego 40 godzin lekcyjnych tygodniowo.
Godz.
Plan dnia:
9:00-10:30
10:30-10:45
10:45-12:15
12:15-12:30
12:30-14:00
14:00- 15:15
15:15-16:45

I blok zajęć
Przerwa kawowa
II blok zajęć
Przerwa kawowa
III blok zajęć
lunch
IV blok zajęć

Cennik kursu intensywnego – na rok 2013.
Forma zajęć:

30 godz.
lekcyjnych

40 godz.
lekcyjnych

Zajęcia indywidualne
3740 zł
4730 zł
Zajęcia w grupie
2145 zł
2640 zł
2 osób/cena od osoby:
Wszystkie ceny podane w ofercie to ceny netto ( stawka VAT =ZW).
W cenie: materiały do nauki, przerwy kawowe, lunch.
W przypadku większych grup – ceny do negocjacji.

Zapraszamy do udziału w naszych kursach!
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