Kurs języka polskiego jako obcego
Prowadzący: mgr Monika Jaworska
Dyscyplina naukowa: językoznawstwo
Odpłatność (na uczestnika): bezpłatnie
Liczba godzin: 30 h*
Wiek uczestników: powyżej 18 r. ż.
Miejsce kursu: Kielce
Termin kursu: 15.10.2020 r., 17.10.2020 r., 22.10.2020 r., 24.10.2020 r., 29.10.2020 r.,
31.10.2020 r., 05.11.2020 r., 07.11.2020 r., 12.11.2020 r., 14.11.2020 r., 19.11.2020 r.,
21.11.2020 r., 26.11.2020 r., 28.11.2020 r., 02.12.2020 r., 05.12.2020 r., 10.12.2020 r.,
12.12.2020 r., 17.12.2020 r., 19.12.2020 r.
Forma kursu: stacjonarnie lub online
Liczba uczestników: max. 15 osób
Opis: Kurs języka polskiego jako obcego dla obcokrajowców – poziom A2-B1

* UWAGA: zajęcia prowadzone są z podziałem na jednostki lekcyjne, tj. 45 min.

Kurs języka angielskiego
Prowadzący: mgr Alicja Lewicka
Dyscyplina naukowa: językoznawstwo anglojęzyczne
Odpłatność (na uczestnika): bezpłatnie
Liczba godzin: 24 h*
Wiek uczestników: 15-20 lat
Miejsce kursu: Kielce
Termin kursu: od listopada do stycznia
Forma kursu: stacjonarnie lub online
Liczba uczestników: max. 15 osób
Opis:
1.”I love it.” Or: ”I’m lovin’ it!”? (CIDE, s.v.) Czasowniki w zastosowaniu „statycznym” i
„dynamicznym” (be, have, see, hear, look, taste, smell, ,feel, think, stand, etc.);
2.”I am driving along the country road when I see this old fellow … ” (OED, s.v.) Czasy teraźniejsze i przeszłe, formy prosta I ciągła w narracji, dialogach, streszczeniach, recenzji książki,
filmu, sztuki teatralnej;
3.”Christmas is on a Friday this year.” (OED, s.v.) Wyrażanie i planowanie przyszłości: diaries,
schedules, timetables, calendar events;
4.”Location of Van Gogh’s ‘last painting’ discovered” (BBC World News update) Język
nagłówków informacyjnych i tytułów prasowych. Przegląd wybranych stron mediów informacyjnych; ćwiczenia w tworzeniu nagłówków – kilka podstawowych gramatycznych i językowych zasad;
5.”Bank Robbery Hero Rewarded” (online sources) Relacjonowanie wydarzeń. Ćwiczenia w
użyciu Mowy zależnej (report, announce, comment, object, deny) i Strony biernej na przykładzie sprawozdań i komentarzy prasowych;
6.”No Trespassing!” (CIDE, s.v.) Język ogłoszeń, tablic informacyjnych I reklamowych: traffic/road/shop signs and public notices, announcements and adverts;
7.”He’s giving a paper on thermodynamics at a conference at Manchester University.” (CIDE,
s.v.)Rzeczowniki niepoliczalne użyte jako policzalne (paper, coffee, glass, hair, fruit, business,
work, help, etc.);
8.”You understand me? You had lunch yet?”(online sources).

* UWAGA: zajęcia prowadzone są z podziałem na jednostki lekcyjne, tj. 45 min.

Kurs biblioterapii
Prowadzący: dr hab. Małgorzata Krzysztofik, prof. UJK
Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo
Odpłatność (na uczestnika): 272 zł
Liczba godzin: 40 h*
Wiek uczestników: powyżej 18 r. ż.
Miejsce kursu: Kielce
Termin kursu: do uzgodnienia
Forma kursu: stacjonarnie lub online
Liczba uczestników: max. 15 osób
Opis: Kurs dla nauczycieli na wszystkich etapach edukacji, bibliotekarzy, pedagogów, osób
pracujących z dorosłymi. Poznasz literaturę wykorzystywaną w biblioterapii oraz metody
pracy biblioterapeuty, nauczysz się pisania programów biblioterapeutycznych, konspektów
spotkań biblioterapeutycznych i przeprowadzenia warsztatów biblioterapii (w placówkach
oświatowych, wychowawczych itp.).
Tematyka
- Terapeutyczna funkcja literatury;
- Psychologiczne i pedagogiczne podstawy biblioterapii. Biblioterapia wobec arteterapii i
Muzykoterapii;
- Warsztat pracy biblioterapeuty. Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne i czasopismo
„Biblioterapeuta”;
- Bajkoterapia (bajka relaksacyjna, bajka terapeutyczna, bajka logopedyczna – na życzenie
grupy);
- Budowa programu biblioterapeutycznego;
- Biblioterapia w pracy z dziećmi przedszkolnymi, w szkole podstawowej;
ponadpodstawowej oraz w pracy z osobami dorosłymi i seniorami (przegląd problematyki
dostosowany do potrzeb grupy);
- Biblioterapia w profilaktyce uzależnień, w przeciwdziałaniu agresji i złości, w pracy z
dziećmi chorymi i niedostosowanymi;
- Prezentacja programów biblioterapeutycznych.

* UWAGA: zajęcia prowadzone są z podziałem na jednostki lekcyjne, tj. 45 min.

Kurs kreatywnego pisania (CREATIVE WRITING)
Prowadzący: dr hab. Małgorzata Krzysztofik, prof. UJK
Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo
Odpłatność(na uczestnika): 342 zł
Liczba godzin: 40 h*
Wiek uczestników: powyżej 18 r. ż.
Miejsce kursu: Kielce
Termin kursu: do uzgodnienia
Forma kursu: stacjonarnie lub online
Liczba uczestników: max. 12 osób
Opis: Kurs umożliwia zdobycie wiedzy o podstawowych narzędziach i technikach pracy twórczej pisarza oraz zaprezentowanie własnych dokonań literackich w przyjaznej atmosferze.
Składa się z dwóch modułów (proza, poezja). Uczy prowadzenia narracji, budowania akcji,
pisania dialogów, kreowania bohatera powieściowego, opisywania świata przedstawionego.
Moduł dotyczący warsztatów poetyckich poświęcony jest analizie i interpretacji mowy wiązanej.
Tematy:
- creative writing (twórcze pisanie) na Zachodzie i w Polsce: wprowadzenie do tematu, przegląd
aktualnej bibliografii polskojęzycznej;
- warsztaty prozatorskie (powieść bestsellerowa, autobiografia, biografia, esej;
-tematy do wyboru na życzenie grupy);
- warsztaty poetyckie.

* UWAGA: zajęcia prowadzone są z podziałem na jednostki lekcyjne, tj. 45 min.

Matura ustana z języka polskiego – kurs
Prowadzący: dr hab. Małgorzata Krzysztofik, prof. UJK
Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo/ kulturoznawstwo
Odpłatność (na uczestnika): 173 zł
Liczba godzin: 20 h*
Wiek uczestników: 15-20 lat
Miejsce kursu: Kielce
Termin kursu: do uzgodnienia
Forma kursu: stacjonarnie lub online
Liczba uczestników: max. 12 osób
Opis: Kurs przygotowuje do matury ustnej z języka polskiego. Jest poświęcony
zagadnieniom literackim i kulturowym.
Tematyka kursu:
- matura ustna z języka polskiego: zakres wymagań egzaminacyjnych;
- interpretacja dzieła malarskiego, plakatu, rzeźby w odwołaniu do innych tekstów
Kultury;
- przykładowe zadania z części ustnej egzaminu wraz z rozwiązaniami;

* UWAGA: zajęcia prowadzone są z podziałem na jednostki lekcyjne, tj. 45 min.

COACHING w rozwoju osobistym i pracy zawodowej
Prowadzący: dr hab. Małgorzata Krzysztofik, prof. UJK
Dyscyplina naukowa: psychologia
Odpłatność(na uczestnika): 205 zł
Liczba godzin: 30 h*
Wiek uczestników: powyżej 18 r. ż
Miejsce kursu: Kielce
Termin kursu: do uzgodnienia
Forma kursu: stacjonarnie lub online
Liczba uczestników: max. 15 osób
Opis:
- coaching: wprowadzenie, rodzaje coachingu, zawód coach, standardy etyczne pracy coacha
- specyfika relacji coachingowej;
- etapy procesu coachingowego (charakterystyka);
- struktura sesji coachingowej;
- narzędzia, metody i techniki wykorzystywane w coachingu;
- korzyści i zakłócenia procesu coachingowego;
- rozwijanie własnych zasobów na podstawie poznanych narzędzi, metod i technik;
- wykorzystanie narzędzi coachingowych w pracy zawodowej.

* UWAGA: zajęcia prowadzone są z podziałem na jednostki lekcyjne, tj. 45 min.

Doskonalenie techniki pływania - kurs
Prowadzący: dr Tomasz Winiarczyk
Dyscyplina naukowa: nauki o kulturze fizycznej
Odpłatność (na uczestnika): 265 zł
Liczba godzin: 15 h*
Wiek uczestników: powyżej 15 r.ż.
Uwagi: osoby potrafiące pływać
Miejsce kursu: Kielce
Termin kursu: 17.10.2020 r., 24.10.2020 r., 31.10.2020 r., 07.11.2020 r., 14.11.2020 r.,
21.11.2020 r., 28.11.2020 r., 05.12.2020 r., 12.12.2020 r., 19.12.2020 r.
Liczba uczestników: max. 15 osób
Forma kursu: stacjonarnie
Opis: Doskonalenie techniki pływania czterema stylami, analiza filmowa, elementy Total Immersion. Pływanie rekreacyjne (ekonomiczne) i sportowe

* UWAGA: zajęcia prowadzone są z podziałem na jednostki lekcyjne, tj. 45 min.

