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"Wokół Włoskiego" 
otrzymał prestiżową 
nagrodę MARKA 
EUROPEJSKA

 Włoski L2  

ODBIORCY  
Kurs językowy skierowany jest do szerokiej liczby odbiorców zarówno do osób prywatnych i i 
studentów, którzy z różnych powodów: kształcenia się, pracy lub dla własnej przyjemności 
chcą  nauczyć  się  języka  włoskiego,  jak  i  do  firm,  szkół  czy  jednostek  publicznych  i 
prywatnych  mających  potrzebę  dostarczenia  swoim  użytkownikom,  studentom  czy 
pracownikom innowacyjnych produktów i usług, takich jak wspomniany kurs nauki języka 
połączony z nauką kultury włoskiej.

CEL

Kurs  rozwija  umiejtęność  posługiwania  się  językiem  włoskim,  umiejętności  użycia 
podstawowych i zaawansowanych struktur gramatycznych. Oferta jest kompletna i naukowo 
potwierdzona za wartościową, jest owocem poszukiwań dydatktycznych i technologicznych i 
odpowiada  na  najbardziej  porządane  wymogi:  elastyczność,  dostępność  o  każdej  porze, 
dostosowanie poziomu kursu do umiejętności studenta. Kurs prowadzony jest na czterech 
poziomach  (podstawowym,  słabozaawansowanym,  średniozaawansowanym  i 
zaawansowanym)  zgodnie  ze  standardami  nauczania  wprowadzonymi  przez  Komisję 
Europejską. 

ZAWARTOŚĆ  I  STRUKTURA 

Kurs zawiera:

• stronę internetową e-learning, która posiada funkcje komunikacyjne synchroniczne 
i  asynchroniczne (Forum, Chat, pocztę elektroniczną) w celu odpowiedniego podziału 
materiału oraz w celu  sprawdzania  postępów dokonywanych przez  uczestnika  kursu. 
Takie  środowisko  internetowe  pozwala  użytkownikom  portalu  stworzenie  prawdziwej 
współpracy  na  odległość  poprzez  proponowanie  materiałów  innym  użtkownikom, 
wymienianie spostrzeżeń i uwag dotyczących języka i kultury włoskiej. Poza tym system 
pozwala na kontrolę aktywności i rezultatów zarówno przez osobą prowadzącą kurs jak i  
samego studenta

• zawartość online, która przewiduje zróżnicowanie kursów i komunikacji zgodnie ze 
stylem  szkolenia  i  preferancjami  studenta.  Zawiera  dialogi,  teksty,  ilustracje  oraz 
ćwiczenia  interaktywne,  które  stymulują  konwersacje  i  oferują  odpowiednie 
zróżnicowanie  technik  nauczania.  Dodatkowo  dostępne  są:  glosariusz,  słownik 
automatyczny, słownik frazeologiczny, słownik wizualny, części poświęcone gramatyce i 
fonetyce oraz informacje o kulturze włoskiej. 

• usługę  osobistego,  wykwalifikowanego  opiekuna  kursu,  który  pomaga 
studentowi  dobrać  odpowiedni  system  nauczania  dopasowany  do  jego  wymogów, 
dodatkowo motywuje, tłumaczy niejasności i uczy. 

• test online, który pozwala ustalić poziom znajomości języka a następnie zweryfikować 
postępy, jakie dokonał uczestnik podczas kursu. 

• symulacja CELI (SimulCELI) w celu oceny znajmości języka na poziomie certyfikatu 
uznawanego na całym świecie. 

Kurs  prowadzony  jest  zgodnie  z  modelem dydaktycznym  ‘blended’  łączącym  naukę  
online z paroma lekcjami w sali,  pierwsza w celu stworzenia bazy, następne w celu  
wzmocnienia nabytych umiejętności.  

OKRES TRWANIA KURSU

120 godzin na każdym poziomie

WYMAGANIA
• Dostęp do Internetu (modem 56k lub większy) 
• Microsoft Internet Explorer 6 lub nowszy albo Mozilla Firefox 1.5 lub nowsza
• Wtyczka Sun Java Runtime (vers. 1.4.0 lub nowsza • Javascript  • Acrobat Reader (vers. 5 
lub nowsza) 

 

 

Tłumacznie typu "Human 
Touch"

 

Tlumaczenie typu  "Komiks"
 

Przykład ćwiczenia
 

Przykład pochodzący z 
działu  Fonetyka

 

Przykład szkolenia 
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