KOMERCYJNE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA ROK AKADEMICKI 2013-2014
Lp

Nazwa kursu

Ilość
godz.

Cena

Cel kursu

Kwalifikacje i umiejętności absolwenta kursu

1

Intensywny kurs języka angielskiego
na poziomie średnio zaawansowanym
niŜszym (A2) dla fizjoterapeutów

30*

360 zł

umiejętność posługiwania się specjalistycznym językiem
angielskim z dziedziny fizjoterapii.

2

Intensywny kurs języka angielskiego na
poziomie elementarnym plus (A1+) dla
dorosłych

60*

720 zł

3

Kurs języka angielskiego na poziomie
średnio zaawansowanym niŜszym (A2)
dla gimnazjalistów (wiek 12-16 lat)

30*
(1 x 90
min /
tydzień)

360 zł

Nabycie przez uczestników umiejętności w miarę
swobodnego posługiwania się specjalistycznym językiem
angielskim z dziedziny fizjoterapii obejmującym
zagadnienia dotyczące rehabilitacji, podstawowych
jednostek chorobowych, schorzeń i dolegliwości.
Nabycie przez uczestników kursu umiejętności
swobodnego posługiwania się językiem angielskim w
sytuacjach Ŝycia codziennego, np. w pracy, banku, na
poczcie, w restauracji etc
Przygotowanie uczestników kursu do zdawania egzaminu
gimnazjalnego.

4

Kurs języka angielskiego w technice
komputerowej, na poziomie średnio
zaawansowanym (B1), dla dorosłych
pracujących w branŜy ICT
Kurs języka angielskiego na poziomie
podstawowym (A1) dla absolwentów
Pedagogiki oraz słuchaczy studiów
podyplomowych PWiP realizowanych
w KPSW Jelenia Góra

60*
(1 x 90
min /
tydzień)
90*

720 zł

Doskonalenie sprawności językowych w oparciu o
słownictwo uŜywane w technice komputerowej.

Udoskonalenie sprawności językowych i znajomości języka
angielskiego w zakresie uŜywanym w ICT.

1080 zł

Po zakończeniu kursu uczestnik powinien umieć
zastosować poznany materiał komunikacyjny w
sytuacjach towarzyskich i zawodowych Ŝycia
codziennego, w sposób bierny i czynny. W ramach kursu
uczestnik będzie ćwiczyć i doskonalić techniki
wprowadzania i utrwalania struktur gramatycznych i
słownictwa angielskiego metodą projektów, w zakresie
czterech sprawności językowych.

Umiejętność posługiwania się językiem angielskim, w sposób
bierny i czynny, umiejętność skonstruowania i zastosowania
autorskiego projektu wprowadzającego i doskonalenie języka
angielskiego w zakresie czterech sprawności.

Kurs języka angielskiego na poziomie
średnio zaawansowanym niŜszym (A2)
dla absolwentów Pedagogiki oraz
słuchaczy studiów podyplomowych
PWiP realizowanych w KPSW Jelenia
Góra

90*

1080 zł

Umiejętność posługiwania się językiem angielskim, w
sposób bierny i czynny, umiejętność skonstruowania i
zastosowania autorskiego projektu wprowadzającego i
doskonalenie języka angielskiego w zakresie czterech
sprawności.

Po zakończeniu kursu uczestnik powinien umieć zastosować
poznany materiał komunikacyjny w sytuacjach towarzyskich i
zawodowych Ŝycia codziennego, w sposób bierny i czynny.
W ramach kursu uczestnik będzie ćwiczyć i doskonalić
techniki wprowadzania i utrwalania struktur gramatycznych i
słownictwa angielskiego metodą projektów, w zakresie
czterech sprawności językowych.

5

6

umiejętność posługiwania się językiem angielskim w prostych
sytuacjach Ŝyciowych.

Umiejętność radzenia sobie z typowymi zadaniami
egzaminacyjnymi na egzaminie gimnazjalnym
- utrwalenie i poszerzenie czynnego posługiwania się
słownictwem z zakresu tematycznego egzaminu
gimnazjalnego
- poszerzenie umiejętności praktycznego posługiwania się
strukturami gramatycznymi wchodzącymi w zakres egzaminu
gimnazjalnego

1

7

Kurs języka angielskiego na poziomie
średnio zaawansowanym (B1) dla
absolwentów Pedagogiki oraz
słuchaczy studiów podyplomowych
PWiP realizowanych w KPSW Jelenia
Góra

90*

1080 zł

8

Intensywny kurs języka angielskiego na
poziomie średnio zaawansowanym
niŜszym (A2) dla pielęgniarek i
pielęgniarzy
Kurs języka angielskiego
przygotowujący do egzaminu
maturalnego (ustnego i pisemnego) – na
poziomie rozszerzonym (średnio
zaawansowanym wyŜszym, B1+)

60*

720 zł

72*
(6 x 45
min; w
soboty 12
sobót)

900 zł

10

Kurs języka angielskiego, na poziomie
średnio zaawansowanym niŜszym (A2),
dla nauczycieli

60*
(2 x 90
min /
tydzień)

720 zł

11

Kurs języka angielskiego na poziomie
średnio zaawansowanym niŜszym (A2)
dla obecnych i emerytowanych
pracowników KPSW w Jeleniej Górze
oraz dorosłych członków ich rodzin
Intensywny kurs języka angielskiego dla
nauczycieli przedszkoli i klas
I-III szkoły podstawowej
przygotowujący do egzaminu językowego
na poziomie B2 (średnio zaawansowany
wyŜszy) od poziomu B1 (średnio
zaawansowany)
Intensywny kurs języka angielskiego dla
nauczycieli przedszkoli i klas
I-III szkoły podstawowej
przygotowujący do egzaminu językowego
na poziomie B2 (średnio zaawansowany
wyŜszy) od poziomu A2 (średnio
zaawansowany niŜszy)

60*
(2 x 90
min /
tydzień

720 zł

90*

1080 zł

180*

2000 zł

9

12

13

Po zakończeniu kursu uczestnik powinien umieć
zastosować poznany materiał komunikacyjny w
sytuacjach towarzyskich i zawodowych Ŝycia
codziennego, w sposób bierny i czynny. W ramach kursu
uczestnik będzie ćwiczyć i doskonalić techniki
wprowadzania i utrwalania struktur gramatycznych i
słownictwa angielskiego metodą projektów, w zakresie
czterech sprawności językowych.
Po zakończeniu kursu uczestnik powinien umieć
zastosować poznany materiał komunikacyjny w
sytuacjach towarzyskich i zawodowych Ŝycia
codziennego, w sposób bierny i czynny.
Przygotowanie uczestników kursu do egzaminu
maturalnego

Utrwalenie i doskonalenie umiejętności swobodnego
posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach z
codziennego doświadczenia współczesnego człowieka w:
Ŝyciu osobistym, pracy, podróŜy; ćwiczenie i rozwijanie
wszystkich sprawności językowych.
Utrwalenie i doskonalenie umiejętności swobodnego
posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach z
codziennego doświadczenia współczesnego człowieka w:
Ŝyciu osobistym, pracy, podróŜy; ćwiczenie i rozwijanie
wszystkich sprawności językowych.
Nabycie przez uczestników kursu umiejętności
posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie
na poziomie B2 (średnio zaawansowany wyŜszy) oraz
poznanie strategii i technik zdawania egzaminu
językowego na ww. poziomie.

Nabycie przez uczestników kursu umiejętności
posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie
na poziomie B2 (średnio zaawansowany wyŜszy) oraz
poznanie strategii i technik zdawania egzaminu
językowego na ww. poziomie.

Umiejętność posługiwania się językiem angielskim, w sposób
bierny i czynny, umiejętność skonstruowania i zastosowania
autorskiego projektu wprowadzającego i doskonalenie języka
angielskiego w zakresie czterech sprawności.

Umiejętność posługiwania się językiem ogólnym i
specjalistycznym (z zakresu pielęgniarstwa).

Doskonalenie wszystkich sprawności językowych (słuchanie,
mówienie, czytanie, pisanie) z zastosowaniem strategii
egzaminu maturalnego, umiejętność opracowywania i
rozwiązywania tematów i zadań typowych dla egzaminu
maturalnego, umiejętność praktycznego stosowania
słownictwa oraz struktur leksykalno-gramatycznych z zakresu
egzaminu.
Rozwinięcie sprawności językowych i pogłębienie
znajomości języka angielskiego na poziomie A2.

Rozwinięcie sprawności językowych i pogłębienie
znajomości języka angielskiego na poziomie A2.

Kurs przygotowuje do zdawania egzaminu na poziomie B2
uznanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej za
niezbędny i wystarczający, Ŝeby móc uczyć języka
angielskiego w przedszkolach oraz klasach I-III szkoły
podstawowej.

Kurs przygotowuje do zdawania egzaminu na poziomie B2
uznanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej za
niezbędny i wystarczający, Ŝeby móc uczyć języka
angielskiego w przedszkolach oraz klasach I-III szkoły
podstawowej.

* 1 godzina kursu jest jednostką dydaktyczną tj. 45 min.
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