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Język polski zajęcia indywidualne

Zajęcia indywidualne to elastyczność w wyborze godzin i dni kursu, 
 a także indywidualny dobór częstotliwości spotkań z lektorem.
Program nauczania stworzony jest w oparciu o potrzeby językowe
uczestnika (wiek, poziom, zainteresowania). Na tych, którzy chcą się
uczyć z przyjaciółmi czekają promocje! Zajęcia trwają 45 minut                   
i mogą odbywać się stacjonarnie lub online!

3 pakiety do wyboru:

45-minutowe zajęcia

elastyczne godziny

nauka w parze -
oszczędzasz 10 zł na
każdej lekcji!

indywidualny program

materiały dydaktyczne

Nauka w parze
100 zł/45 min.

45-minutowe zajęcia

elastyczne godziny

nauka sam na sam z
lektorem

indywidualny program

materiały dydaktyczne

Nauka indywidualnie
60 zł/45 min.

45-minutowe zajęcia

elastyczne godziny

nauka w 3 osoby -
oszczędzasz 20 zł na
każdej lekcji!

indywidualny program

materiały dydaktyczne

Nauka w 3 osoby
120 zł/45 min.



32 zajęcia
[1 lekcja tygodniowo]

Język polski zajęcia grupowe

Zajęcia te odbywają się w małych grupach (4-8 uczestników),                   
a poziom określany jest na podstawie testu poziomującego. Ucząc się
z innymi, masz szansę skonfrontować swoje umiejętności językowe
oraz poznawać język w sytuacjach z życia wziętych! 
Zajęcia trwają 60 minut i mogą odbywać się stacjonarnie lub online!

3 rodzaje zajęć grupowych do wyboru:

60-minutowe zajęcia

poziom dostosowany
do grupy

różne grupy wiekowe

podręcznik w cenie
kursu!

1152 zł 
[128 zł miesięcznie]

certyfikat uczestnictwa

64 zajęcia
[2 lekcje tygodniowo]

60-minutowe zajęcia

poziom dostosowany
do grupy

różne grupy wiekowe

podręcznik w cenie
kursu!

2304 zł 
[256 zł miesięcznie]

certyfikat uczestnictwa

uwaga! przy opłaceniu kursu za rok szkolny z góry -50zł rabatu!

Kurs intensywny
60 godzin w 10 dni

6h zajęć dziennie

nauka poprzez
praktykę

termin rozpoczęcia
dopasowany do grupy

materiały dydaktyczne

1800 zł 

certyfikat uczestnictwa



Co nas wyróżnia? #KADRA

Joanna Wdowiak - absolwentka filologii polskiej
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza               
w Poznaniu, posiada wieloletnie doświadczenie
w nauczaniu języka polskiego jako obcego.
Promotorka interaktywnych metod nauczania,
posiada umiejętność pracy z różnymi grupami
wiekowymi i tworzenia własnych materiałów
dydaktycznych. Aktywnie włącza się w proces
integracji środowisk migrantów, mniejszości               
i uchodźców ze społecznością lokalną.
Zawodowo związana z administracją publiczną,
wolontariuszka w punkcie pierwszego kontaktu
dla uchodźców i uchodźczyń.

Natalia Laskowiak - z wykształcenia polonistka
i kulturoznawca. Siedem lat temu zaczęła się
jedna z najciekawszych przygód w jej życiu –
biblioteka. To dla niej nieskończona przestrzeń
twórczych działań i przede wszystkim praca                 
z ludźmi. Każdy nowy projekt to nowe
wyzwanie i okazja do działania z lokalną
społecznością. Całym sercem kocha kino:
historię, teorię, a nawet od czasu do czasu coś
zmontuje. Z niekłamaną przyjemnością
redaguje i robi korekty tekstów. W Fundacji
Cooperacja prowadzi lekcje języka polskiego dla
cudzoziemców i cudzoziemek co jest dla niej
wspaniałym doświadczeniem i przygodą
zawodową. Jedna z inicjatorek punktu
informacyjnego dla uchodźców i uchodźczyń                  
w gminie Lipno.



Renata Pawlak - absolwentka filologii polskiej
(UAM w Poznaniu) oraz filozofii (Uniwersytet
Warszawski). Dyplomowana nauczycielka
języka polskiego związana z edukacją od 1996
roku. Przez wiele lat pracowała z młodzieżą               
w leszczyńskich liceach, poznańskich
gimnazjach oraz technikum. Uczyła języka
polskiego i etyki. Szersze spojrzenie na proces
kształcenia zapewniły jej m.in. doświadczenia
mentorskie w Centrum Edukacji Obywatelskiej,
praca w charakterze wizytatorki w Kuratorium
Oświaty w Poznaniu oraz wicedyrektorki               
w leszczyńskich i poznańskich szkołach.
Inicjatorka i organizatorka szeregu działań
antydyskryminacyjnych i wielokulturowych
skierowanych do młodzieży (projekty, akcje               
i programy w ramach współpracy m.in.               
z Amnesty International i CEO). Autorka               
i redaktorka książek biograficznych
przybliżających postacie ze świata kultury,
nauki i biznesu. W ramach współpracy               
z Fundacją Cooperacja prowadzi zajęcia języka
polskiego dla cudzoziemców i cudzoziemek.

Bogumiła Juśko - magister filologii polskiej ze
specjalnością nauczycielską Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, bibliofilka,
trenerka "Gier psychospołecznych"



Anna Chudzik-Buderecka - lektorka języka
ukraińskiego, a także rosyjskiego oraz polskiego
jako obcego. Hobbystycznie zajmuje się
tłumaczeniami literackimi. Nauczanie oraz
języki obce - to jej największe pasje, dlatego po
ukończeniu pedagogiki specjalnej zaczęła
studia z zakresu filologii włoskiej. Do zajęć
grupowych oraz indywidualnych podchodzi               
z ogromnym zaangażowaniem, aby każdy               
z uczestników odniósł sukces w nauce               
i pokochał język obcy. Na jej lekcjach nie ma
miejsca na nudę.

Joanna Kościańska-Wesołek - absolwentka
filologii polskiej (UAM Poznań), logopeda                          
i terapeuta osób z autyzmem. Dzięki
znajomości języka niemieckiego na poziomie
C1, na początku pracy zawodowej uczyła dzieci
i dorosłych języka niemieckiego, a obywateli
Niemiec języka polskiego. Obecnie pracuje jako
nauczyciel języka polskiego i logopeda w szkole
podstawowej. W Kościanie prowadzi zajęcia
języka polskiego dla obywateli z Ukrainy oraz
warsztaty międzykulturowe dla dzieci                            
w Lesznie. Lubi kontakt i dzielenie się wiedzą                    
z ludźmi w każdym wieku.



Co nas wyróżnia? #DOŚWIADCZENIE

Fundacja Cooperacja specjalizuje się w nauczaniu języka polskiego
jako obcego. Zajęcia w Lesznie prowadzimy od 2020 roku, a wraz
z wzrostem zapotrzebowania na prowadzenie kursów języka
polskiego dla osób z doświadczeniem migracyjnym i uchodźczym,
od 2022 roku prowadzimy zajęcia także w Lipnie, Krzywiniu,
Święciechowie, Kościanie oraz Kaliszu.

Co nas wyróżnia? #INNOWACYJNOŚĆ

Nasze zajęcia prowadzone są w innowacyjny sposób, łączący
teorię z praktyką. Podczas zajęć nie brakuje scenek rodzajowych,
wystąpień publicznych, interaktywnych quizów, pracy z mapą,
nagraniami filmowymi i dźwiękowymi, a także gier i zabaw, czy
nawet "teleturniejów". Wszystko to służy utrwalaniu                           
i praktykowaniu zdobytej podczas zajęć wiedzy!



Co nas wyróżnia? #ZAUFANIE

Od początku prowadzenia przez nas lekcji języka polskiego,
zaufało nam już blisko 200 osób.



ZAPISY NA KURS
w roku szkolnym 2022/2023

Aby zapisać się na kurs indywidualny lub w grupie,
należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online: 

https://forms.gle/jAo6PXsfhmN5LKa7A
 

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 31 sierpnia 2022 roku!
 

Zajęcia rozpoczynają się od 19 września br. 

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu!

Monika Pawlak
Prezes

tel. 603118624

Ewelina Lasota
Wiceprezes

tel. 507176951

e-mail: fundacja.cooperacja@gmail.com

https://forms.gle/jAo6PXsfhmN5LKa7A

