KURSY I SZKOLENIA
INFORMATOR

1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę
programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji. Ukończenie kursu umożliwia
przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

L.p.
1.

2.

Nazwa zawodu
Ogrodnik

Technik ogrodnik

Symbol
cyfrowy
zawodu
611303

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji

Czas
trwania

K1 Zakładanie i prowadzenie upraw
ogrodniczych

2 semestry

K1/R5/ Zakładanie i prowadzenie upraw
ogrodniczych

2 semestry

K2/R18/ Planowanie I organizacja prac
ogrodniczych

1 semestr

314205

3.

Cukiernik

751201

K1/T4/ Produkcja wyrobów cukierniczych

2 semestry

4.

Piekarz

751204

K1/T3/ Produkcja wyrobów piekarskich

2 semestry

K1/R21/ Projektowanie, urządzanie
i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury
krajobrazu

2 semestry

5.

6.

Technik architektury
krajobrazu

Technik hotelarstwa

314202

422402

K2/R22/ Organizacja prac związanych
z budową oraz konserwacją obiektów małej
architektury krajobrazu
K1/T11/ Planowanie i realizacja usług
w recepcji

2 semestry
2 semestry

K2/T12/ Obsługa gości w obiekcie
świadczącym usługi hotelarskie

1 semestr

343203

K1/R26/ Wykonywanie kompozycji
florystycznych

2 semestry

2 semestry

7.

Florysta

8.

Mechanik – operator
pojazdów i maszyn
rolniczych

834103

K1/M1/ Eksploatacja pojazdów, maszyn,
urządzeń i narzędzi stosowanych
w rolnictwie

9.

Pracownik pomocniczy
ślusarza

932917

K1/M.G.01/Wykonywanie i naprawa prostych
maszyn, urządzeń i narzędzi

2 semestry

10.

Pracownik pomocniczy
mechanika

932916

K1/MG.02/Montaż i obsługa prostych maszyn
i urządzeń

2 semestry

11.

Pracownik pomocniczy
krawca

932915

K1/AU.03/ Projektowanie i wytwarzanie
prostych wyrobów odzieżowych

2 semestry

12.

Asystent fryzjera

932919

K1/AU.01/Wykonywanie prostych zabiegów
fryzjerskich.

2 semestry

13.

Rybak śródlądowy

622201

R.2/R.L.01 /Wykonywanie prac rybackich w
akwakulturze

2 semestry

2. Kursy umiejętności zawodowych
Kurs umiejętności zawodowych kończy się zaliczeniem. Osoba, która uzyskała zaliczenie otrzymuje
zaświadczenie o ukończeniu kursu.

L.p.

1.

Nazwa zawodu

Cukiernik

Symbol
cyfrowy
zawodu

751201

Nazwa kursu
w ramach kwalifikacji
zawodowej
Produkcja ciast i wyrobów
z ciasta kruchego
i drożdżowego
Dekorowanie wyrobów
cukierniczych

2.

Ogrodnik

Technik ogrodnik

5.

Technik architektury
krajobrazu

Mechanik – operator
pojazdów i maszyn
rolniczych

20
30

Zakładanie i prowadzenie sadu

30

6 spotkań po 5
godzin
4 spotkania po 5
godzin
6 spotkań po 5
godzin

314205

Uprawa roślin ozdobnych pod
osłonami

6 spotkań po 5
godzin

30

6 spotkań po 5
godzin

30

6 spotkań po 5
godzin

40

Elementy roślinne w
architekturze krajobrazu

50

Zasady kompozycji ogrodowych

30

8 spotkań po 5
godzin
10 spotkań po 5
godzin

314202

Zasady ruchu drogowego

30

6 spotkań po 5
godzin
6 spotkań po 5
godzin

834103
Diagnozowanie pojazdów
rolniczych

40

Dekoracje wnętrz

30

6 spotkań po 5
godzin

40

8 spotkań po 5
godzin

343203
6.

Czas trwania

611303

Organizacja produkcji roślin
ozdobnych

4.

30

Uprawa roślin ozdobnych
w gruncie

Produkcja warzyw pod osłonami

3.

Liczba
godzin

8 spotkań po 5
godzin

Florysta
Florystyka okolicznościowa

3. Kursy kompetencji ogólnych
Kursy kompetencji ogólnych prowadzone są według programu nauczania uwzględniającego wybraną część
podstawy programowej kształcenia ogólnego. Osoba, która uzyskała zaliczenie otrzymuje zaświadczenie
o ukończeniu kursu.
L.p.

Nazwa kursu

Liczba godzin

Czas trwania

1.

Sprawne posługiwanie się nowoczesnymi
technologiami informacyjnymi

50

10 spotkań po 5 godzin

2.

Podstawy założenia działalności gospodarczej
osoby fizycznej

40

8 spotkań po 5 godzin

3.

Jak założyć własną firmę?

30

4.

Otwórz działalność gospodarczą

30

6 spotkań po 5 godzin
6 spotkań po 5 godzin

4. Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników
Na turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników przyjmowani są młodociani pracownicy
skierowani przez pracodawcę albo szkołę. Młodociany pracownik, który ukończył turnus otrzymuje
zaświadczenie.

L.p.

Nazwa zawodu

Symbol cyfrowy
zawodu

Czas trwania

1.

Cukiernik

751201

4 tygodnie

2.

Ogrodnik

611303

4 tygodnie

3.

Piekarz

751204

4 tygodnie

4.

Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

834103

4 tygodnie

5.

Wędliniarz

751107

4 tygodnie

6.

Rybak śródlądowy

622201

4 tygodnie

7.

Pracownik pomocniczy ślusarza

932917

4 tygodnie

8.

Pracownik pomocniczy mechanika

932916

4 tygodnie

9.

Pracownik pomocniczy krawca

932915

4 tygodnie

10.

Asystent fryzjera

932919

4 tygodnie

5. Kursy pozostałe
Osoba, która ukończyła kurs otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu.
L.p.

Nazwa kursu

Liczba godzin

Czas trwania

1.

Kurs florystyczny

80

1 semestr

2.

Bukieciarstwo/Florystyka

4 godz. każdy
warsztat

60 godzin

3.

Florysta - Wykonywanie kompozycji kwiatowych

50

4 miesiące

4.

Technik architektury krajobrazu – Zakładanie i pielęgnacja
roślinnych elementów terenów zieleni

50

1 semestr

5.

Projektowanie ogrodu przydomowego

20

5 części po 4
godziny

6.

Sekrety pięknego ogrodu – pielęgnacja ogrodów przydomowych

20

5 części po 4
godziny

7.

Kurs cukierniczy dla amatorów: Ciasta biszkoptowe i
wykorzystanie ich do produkcji różnych wyrobów

5 godz. po 5
spotkań

25 godzin

8.

Kurs cukierniczy dla amatorów: Ciasta kruche słodkie i wytrawne

5 godz. po 6
spotkań

30 godzin

9.

Wybrane aspekty bezpieczeństwa w ruchu drogowym

2 godz. po 4
spotkania

8 godzin

10.

Jak założyć własną firmę?

5 godz. po 5
spotkań

30 godzin

11.

Kurs języka angielskiego dla początkujących i
średniozaawansowanych

50

6 miesięcy

12.

Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu
maturalnego

50

3 miesiące

13.

Kurs konwersacyjny z języka angielskiego

40

3 miesiące

14.

Kurs gramatyczny z języka angielskiego

40

3 miesiące

15.

Kurs języka niemieckiego dla początkujących i
średniozaawansowanych

50

6 miesięcy

16.

Kurs języka niemieckiego przygotowujący do egzaminu
maturalnego

50

3 miesiące

17.

Kurs konwersacyjny z języka niemieckiego

40

3 miesiące

18.

Kurs gramatyczny z języka niemieckiego

40

3 miesiące

19.

Kurs komunikacji w języku niemieckim

50

6 miesięcy

Szczegółowe informacje o kursach pozostałych
Kurs florystyczny
Kurs przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcieliby nabyć wiedzę i umiejętności praktyczne
w przygotowaniu różnych kompozycji roślinnych. Kurs daje podstawy potrzebne do pracy w kwiaciarni lub
pracowni florystycznej oraz daje umiejętności dekoracji własnego domu lub miejsca pracy. Absolwent
kursu będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 projektowania dekoracji roślinnych;
 wykonywania dekoracji roślinnych;
 aranżacji florystycznego wystroju wnętrz oraz otwartej przestrzeni.
Adresaci
Wszystkie osoby pełnoletnie pragnące zdobyć umiejętność wykonywania różnych
bukietów i dekoracji roślinnych.
Czas trwania 4 miesiące
Ilość godzin
50
Bukieciarstwo/Florystyka
Florystyka, to obecnie bardzo modna dziedzina, która rozwija zmysł estetyczny, wyczucie kolorów
i proporcji oraz zręczność. Pozwala za pomocą kwiatów wyzwalać pozytywne emocje. Układanie kwiatów
może być zajmującym hobby, jak i sposobem na życie zawodowe. Kurs umożliwia praktyczne opanowanie
zasad florystyki, omawia trendy, jakie panują w bukieciarstwie oraz rośliny, z których można układać
bukiety. Dostarcza praktycznej wiedzy na temat gatunków roślin ozdobnych i specyfiki ich uprawy.
Umożliwia poznanie zasad komponowania bukietów na różne okazje: śluby, pogrzeby, święta oraz
możliwości dekorowania wnętrz przy użyciu kwiatów.
Zakres kursu:
 dobór gatunków roślin,
 kompozycje kwiatowe na różne okazje – różne kompozycje okolicznościowe,
 techniki florystyczne.
Adresaci
Adresatami są osoby, dla których florystyka jest pasją, lub może dopiero stać się
zajmującym hobby. Jest to też jeden ze sposobów sprawdzenia swoich umiejętności
z perspektywą pracy zawodowej w tym kierunku.
Czas trwania Warsztaty składają się z odrębnych części poświęconych określonemu zagadnieniu
lub kurs obejmujący całość zagadnień
Ilość godzin
4 godziny na każdy warsztat lub 60 godzin na całość kursu
Florysta – Wykonywanie kompozycji kwiatowych
Kurs przeznaczony dla osób, które chcą pozyskać wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie florystyki.
Kurs obejmuje zagadnienia:
1. Historia dekoracji roślinnych.
2. Podstawowe techniki w pracy florysty.
3. Układanie bukietów na różne okazje.
4. Bukiety okolicznościowe (ślubne, pogrzebowe, itp.)
5. Kompozycje bukietowe w naczyniach.
6. Kompozycje i stroiki świąteczne.
7. Kompozycje z roślin doniczkowych.
8. Warsztat bukieciarza.
9. Przygotowanie roślin do sprzedaży.
Adresaci
Wszystkie osoby pasjonujące się florystyką
Czas trwania 1 semestr
Ilość godzin
80 godzin

Technik architektury krajobrazu – Zakładanie i pielęgnacja roślinnych elementów terenów zieleni
Kurs przeznaczony dla osób, które pragną zaprojektować własny ogród. Zdobyte umiejętności pozwolą
na tworzenie ogrodu i jego pielęgnację w perfekcyjny i zindywidualizowany sposób. Kurs obejmuje:
1. Zasady: zakładania trawników, zakładania kwietników, zakładania rabat, zakładania żywopłotów,
sadzenia drzew i krzewów.
2. Zasady zakładania kompozycji ogrodowych.
3. Zabiegi pielęgnacyjne w elementach roślinnych w terenach zieleni i zasady ich wykonywania.
Adresaci
Czas trwania
Ilość godzin

Absolwenci szkół rolniczych i ogrodniczych
1 semestr
50 godzin

Projektowanie ogrodu przydomowego
Kurs przeznaczony dla osób, które chcą rozpocząć przygodę z projektowaniem. Idealny
dla wszystkich chcących samodzielnie stworzyć projekt swojego ogrodu przydomowego, zdobyć nowe
umiejętności oraz rozwinąć zdolność twórczego myślenia. Uczestnicy zdobędą umiejętność
porządkowania otaczającej nas przestrzeni oraz planowania kompozycji ogrodowych według własnych
koncepcji. W trakcie zajęć możliwość pracy na różnych programach komputerowych dotyczących
urządzania terenów zieleni.
W programie:
 ogród w krajobrazie, czyli od czego zacząć,
 scenariusz i program ogrodu,
 dobór roślin jako integralna część kompozycji,
 współczesne trendy w projektowaniu nasadzeń i małej architektury,
 rysunek odręczny a program komputerowy w projektowaniu,
 zakładanie ogrodu i zabiegi pielęgnacyjne,
 prawo w ogrodzie i na posesji.
Adresaci
Adresatami mogą być osoby, które chcą być same autorami swojego pięknego ogrodu.
Zakładanie ogrodu i późniejsza jego pielęgnacja może stać się wspaniałym hobby. Efekty
jego nabytych umiejętności mogą nie tylko cieszyć samego uczestnika kursu, ale być
miejscem odpoczynku dla innych. Architektura krajobrazu może również stać się
sposobem na życie zawodowe.
Czas trwania Kurs składa się z 5 odrębnych części, każda trwa 4 godziny
Ilość godzin
20 godzin
Sekrety pięknego ogrodu – pielęgnacja ogrodów przydomowych
Kurs przeznaczony jest dla osób, których ogród przydomowy jest wymarzonym miejscem do spędzania
wolnego czasu i aktywnego wypoczynku. Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat zabiegów
pielęgnacyjnych wykonywanych w ogrodach przydomowych. Poznają zasady uprawy, nawożenia,
nawadniania oraz zwalczania chorób i szkodników roślin ozdobnych. Kurs daje wskazówki jak ograniczyć
prace pielęgnacyjne przy zachowaniu wartości estetycznych i dekoracyjnych ogrodu.
Zakres kursu:
 pielęgnacja drzew i krzewów ozdobnych w tym cięcie i nawożenie,
 pielęgnacja trawników,
 rośliny tarasowe, rabatowe i byliny,
 ochrona roślin ozdobnych.
Adresaci
Osoby, dla których ogród zaczyna być sposobem na aktywny wypoczynek, ale też
doświadczeni właściciele ogrodów. Kurs nie tylko pogłębi wiedzę, ale może być okazją
do wymiany doświadczeń.
Czas trwania Kurs składa się z 5 odrębnych warsztatów, każdy trwa 4 godziny
Ilość godzin
20 godzin

Kurs cukierniczy dla amatorów: Ciasta biszkoptowe i wykorzystanie ich do produkcji różnych wyrobów
Na kursie można poznać różne sposoby sporządzania ciasta biszkoptowego. Zaliczane jest ono do ciast
dietetycznych, gdyż nie zawiera tłuszczu. Jego delikatna struktura sprawia, że wyroby z niego sporządzone
są zaliczane do wykwintnych. Ciasta biszkoptowe w zależności od dodatków uświetnią każdą rodzinną
uroczystość.
Zakres kursu:
1. Zajęcia teoretyczne – sposoby sporządzania ciast biszkoptowych,
2. Zajęcia praktyczne:
 blaty biszkoptowe,
 ciastka biszkoptowe,
 babki biszkoptowe,
 herbatniki z ciasta biszkoptowego np. anyżki,
 rolady,
 tort.
Adresaci
Kurs przeznaczony jest dla osób, które będąc amatorami chcą nauczyć się sporządzania
ciasta biszkoptowego i podstawowych wyrobów z niego. Dobrze jest własnoręcznie upiec
biszkopciki dla dziecka i przygotować tort na rodzinną uroczystość. Dekorowanie tortu w
gronie rodzinnym wyzwoli kreatywność, połączy rodzinę przy wspólnej pracy
i degustacji.
Czas trwania
Pięć spotkań po 5 godzin.
Ilość godzin
25
Kurs cukierniczy dla amatorów: Ciasta kruche słodkie i wytrawne
Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą krok po kroku zgłębić tajniki sporządzania ciasta kruchego
i wyrobów sporządzanych na jego bazie. Będą to kruche placki, ciasteczka, babeczki, tarty, tartaletki, itp.
Poznają sposoby sporządzania ciast kruchych, ich formowania, zasady wypieku, wykańczania
i dekorowania. Uczestnicy kursu będą samodzielnie sporządzali poszczególne wyroby.
Ciasto kruche należy do klasyki ciast. Jest ciastem uniwersalnym. Wyroby drobne z ciasta kruchego można
przechowywać przez dłuższy czas. Każdy, kto lubi słodycze powinien mieć w domu własnoręcznie
sporządzone ciasteczka. Umiejętność tę można wykorzystać organizując rodzinne spotkania
przy pieczeniu i dekorowaniu ciast kruchych.
Kurs obejmuje:
1. Zajęcia teoretyczne:
 zasady sporządzania ciast kruchych,
2. Zajęcia praktyczne:
 sporządzanie podstawowego ciasta kruchego, kruche blaty,
 ciasteczka maślane i korzenne,
 ciastka przekładane,
 babeczki i tartaletki,
 tarty słodkie i wytrawne,
 wyroby okolicznościowe np. mazurki.
Adresaci
Kurs adresowany jest do osób, które chcą nauczyć się sporządzania ciast kruchych
i różnych wyrobów na bazie ciasta kruchego. Osoby, które już to potrafią mogą pogłębić
wiedzę i wyćwiczyć nowe umiejętności. Pieczenie domowych ciast może być traktowane
jako hobby albo nowa rodzinna tradycja.
Czas trwania
Ilość godzin

Pięć spotkań po 6 godzin każde.
30

Wybrane aspekty bezpieczeństwa w ruchu drogowym
Kurs skierowany jest przede wszystkim do kierowców i przyszłych kierowców pragnących bezpiecznie jeździć
w różnych warunkach i sytuacjach drogowych. Obejmuje szeroki zakres zagadnień odnoszących się do
bezpiecznej jazdy z perspektywy spostrzeżeń i doświadczeń kierowców.
Adresaci
Adresatami kursu są przede wszystkim początkujący kierowcy, przyszli kierowcy
i wszystkie osoby, które chcą zgłębić temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Czas trwania
1 dzień – 8 godzin, lub 2 dni po 4 godziny
Ilość godzin
8
Jak założyć własną firmę?
Kurs skierowany jest do osób, które chcą założyć własną działalność gospodarczą lub poszerzyć swój zakres
wiedzy i umiejętności, aby jak najlepiej wykorzystać możliwości, jakie stwarza obecny rynek i sytuacja
gospodarcza.
Zakres kursu obejmuje:
 zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 zasady księgowości,
 identyfikowanie otoczenia zewnętrznego przedsiębiorstwa,
 wybieranie docelowych segmentów rynku,
 wybieranie lokalizacji firmy,
 ustalania struktury towarów i planowania oferty handlowej,
 biznesplanu,
 marketingu.
Adresaci

Adresatami mogą być osoby, które planują założyć działalność gospodarczą lub chcą
uzupełnić posiadaną wiedzę z tego zakresu. Zdobyta wiedza umożliwi rozpocząć
działalność zgodnie z obowiązującymi zasadami i pozwoli dokonać wyboru
najkorzystniejszej formy w zależności od rodzaju prowadzonej działalności
gospodarczej.

Czas trwania
Ilość godzin

6 spotkań do 5 godzin
30

Kurs języka angielskiego dla początkujących i średniozaawansowanych
Doskonała oferta dla słuchaczy początkujących i średniozaawansowanych. Kurs zakłada równomierny
rozwój wszystkich kluczowych umiejętności językowych (mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie)
w kontekście typowych sytuacji życia codziennego. Trudna często gramatyka języka angielskiego
przedstawiona jest w łatwy i przystępny sposób. Praktyczne słownictwo podzielone jest na działy
tematyczne, co ułatwia jego zapamiętywanie oraz wykorzystywanie w praktyce. Zakres zagadnień jest
na bieżąco dostosowywany do potrzeb słuchaczy, tak by skoncentrować się na tych zagadnieniach, które
najbardziej ich interesują lub sprawiają im najwięcej trudności.

Adresaci

Uczniowie, studenci, dorośli, osoby pracujące zawodowo, osoby pragnące szybko
i skutecznie nauczyć się komunikować w języku angielskim na różnych poziomach
zaawansowania.

Czas trwania
Ilość godzin

6 miesięcy
50

Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu maturalnego
Jest to kurs przygotowujący słuchaczy do matury ustnej i pisemnej z języka angielskiego na poziomie
podstawowym i rozszerzonym. Zakres zagadnień jest na bieżąco dostosowywany do potrzeb słuchaczy, tak
by skoncentrować się na tych zagadnieniach, które sprawiają im najwięcej trudności.
Uczniowie przygotowujący się do egzaminu maturalnego z języka angielskiego
Adresaci
na poziomie podstawowym i/lub rozszerzonym.
3 miesiące – kurs maturalny trwa do końca kwietnia
Czas trwania
50
Ilość godzin

Kurs konwersacyjny z języka angielskiego
Kurs przygotowany jest dla osób pragnących swobodnie rozmawiać po angielsku na każdy temat. Tematyka
zajęć jest na bieżąco dostosowywana do potrzeb i zainteresowań słuchaczy. Zajęcia prowadzone są przede
wszystkim w formie komunikacji.
Jest to oferta dla tych, którzy chcieliby profesjonalnie i w miłej atmosferze podnieść
Adresaci
poziom swoich umiejętności prowadzenia rozmowy oraz dyskusji w języku angielskim.
3 miesiące
Czas trwania
40
Ilość godzin
Kurs gramatyczny z języka angielskiego
Kurs gramatyczny przygotowany jest dla słuchaczy, którzy chcieliby gruntownie powtórzyć materiał
z zakresu gramatyki języka angielskiego. Zakres zagadnień jest na bieżąco dostosowywany do potrzeb
słuchaczy tak, by skoncentrować się na tych zagadnieniach, które sprawiają im najwięcej trudności.
Uczniowie zdający maturę na poziomie podstawowym i rozszerzonym, kandydaci
Adresaci
na anglistykę.
3 miesiące
Czas trwania
40
Ilość godzin
Kurs języka niemieckiego dla początkujących i średniozaawansowanych
Doskonała oferta dla słuchaczy początkujących i średniozaawansowanych. Kurs zakłada równomierny
rozwój wszystkich kluczowych umiejętności językowych (mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie)
w kontekście typowych sytuacji życia codziennego. Trudna często gramatyka języka niemieckiego
przedstawiona jest w łatwy i przystępny sposób. Praktyczne słownictwo podzielone jest na działy
tematyczne, co ułatwia jego zapamiętywanie oraz wykorzystywanie w praktyce. Zakres zagadnień jest
na bieżąco dostosowywany do potrzeb słuchaczy, tak by skoncentrować się na tych zagadnieniach, które
najbardziej ich interesują.
Uczniowie, studenci, dorośli, osoby pragnące szybko i skutecznie nauczyć się
Adresaci
komunikować w języku niemieckim na różnych poziomach zaawansowania.
6 miesięcy
Czas trwania
50
Ilość godzin

Kurs języka niemieckiego przygotowujący do egzaminu maturalnego
Jest to kurs przygotowujący słuchaczy do matury ustnej i pisemnej z języka niemieckiego na poziomie
podstawowym i rozszerzonym. Zakres zagadnień jest na bieżąco dostosowywany do potrzeb słuchaczy tak,
by skoncentrować się na tych zagadnieniach, które sprawiają im najwięcej trudności. Kurs maturalny trwa
do końca kwietnia.
Uczniowie przygotowujący się do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego
Adresaci
na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
3 miesiące
Czas trwania
50
Ilość godzin

Kurs konwersacyjny z języka niemieckiego
Kurs przygotowany jest dla osób pragnących swobodnie rozmawiać po niemiecku na każdy temat. Tematyka
zajęć jest na bieżąco dostosowywana do potrzeb i zainteresowań słuchaczy. Zajęcia prowadzone są

przede wszystkim w formie konwersacji.
Jest to oferta dla tych, którzy chcieliby profesjonalnie i w miłej atmosferze podnieść
Adresaci
Czas trwania

poziom swoich umiejętności prowadzenia rozmowy oraz dyskusji w języku niemieckim.
3 miesiące

Ilość godzin

40
Kurs gramatyczny z języka niemieckiego

Kurs gramatyczny przygotowany jest dla słuchaczy, którzy z różnych względów chcieliby gruntownie
powtórzyć materiał z zakresu gramatyki języka niemieckiego. Zakres zagadnień jest na bieżąco
dostosowywany do potrzeb słuchaczy tak, by skoncentrować się na tych zagadnieniach, które sprawiają im
najwięcej trudności.
Uczniowie zdający maturę na poziomie podstawowym i rozszerzonym, kandydaci
Adresaci
na germanistykę.
3 miesiące
Czas trwania
40
Ilość godzin

Kurs komunikacji w języku niemieckim
Kurs przygotowany jest dla osób pragnących wyjechać do pracy w Niemczech. Obejmuje zagadnienia
związane z prostą komunikacją językową w tym kraju. Zajęcia przede wszystkim w formie komunikacji.
Adresaci
Adresatami kursu są osoby szukające pracy w Niemczech, a także wszyscy, którzy
w przyszłości pragną podjąć pracę lub nabyć umiejętności komunikowania się
w języku niemieckim.
Czas trwania
6 miesięcy
Ilość godzin
50

WIELKOPOLSKIE SAMORZADOWE CENTRUM
EDUKACJI I TERAPII
UL. KOŚCIUSZKOWCÓW 2A
64-932 STARA ŁUBIANKA
Tel./fax: 67 216 01 14
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