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

 

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: do uzgodnienia  

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 dla początkujących  

(poziom podstawowy)  

 

Prowadzący: mgr Urszula Żmuda 

Dyscyplina naukowa: językoznawstwo anglojęzyczne  

Odpłatność (na uczestnika): 210 zł  

Liczba godzin: 30 h* 

Wiek uczestników: powyżej 18 r.ż.  

Miejsce kursu: Kielce  

Termin kursu:  23.03.2021 r., 30.03.2021 r., 06.04.2021 r., 13.04.2021 r., 20.04.2021 r., 

27.04.2021 r., 04.05.2021 r., 11.05.2021 r., 18.05.2021 r., 25.05.2021 r., 01.06.2021 r., 

08.06.2021r., 15.06.2021 r., 22.06.2021 r., 29.06.2021 r.  

Forma kursu: online 

Liczba uczestników: max. 15 osób  

Opis: Serdecznie zapraszamy na kurs języka angielskiego online dla początkujących.  Nasza 

oferta zawiera specjalnie opracowany zestaw tematów, dzięki którym poszerzysz zasób swo-

jego słownictwa. Dokładamy starań, by angielskie słówka i zwroty były praktyczne, a konstruk-

cje angielskiej gramatyki właściwie dobrane do poziomu zaawansowania. Podczas kursu mo-

żesz ćwiczyć mówienie na wybranym poziomie zaawansowania, wziąć udział w interaktyw-

nym dialogu lub powtarzać za kłopot. Pozbądź się strachu przed mówieniem! Dzięki różnorod-

nym ćwiczeniom Twoje postępy w nauce angielskiego będą widoczne po krótkim czasie nauki. 

Tematy:  

1. Nice to meet you (czasownik ‘być’, zaimki osobowe, liczby od 1-20, dni tygodnia). 

2. I’m not English , I’m Scottish! (czasownik ’być’- przeczenia i pytania, kraje i narodo-

wości, liczby od 20-1000) 

3. His name, her name (przymiotniki dzierżawcze, dane osobowe, alfabet) 

4. Turn off your mobiles! (rodzajniki, zaimki wskazujące, przedmioty użytku codzien-

nego, przedmioty w klasie) 

5. Practical English (w samolocie, uzupełnianie formularza danymi osobistymi, powtó-

rzenie) 

6. Cappucino and chips (Czas Present Simple- zdania twierdzące i przeczące, czasowniki 

regularne i nieregularne) 

7. When Natasha meets Darren… (Czas Present Simple- pytania, nauka czasowników 

c.d.) 

8. An artist and a musician (rodzajniki nieokreślone, zawody) 



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

9. Relatively famous (formy dzierżawcze, słownictwo związane z rodziną) 

10. Practical English (W hotelu, pisanie nieformalnego emaila/ listu, powtórzenie) 

11. Pretty woman (przymiotniki, przysłówki: całkiem, bardzo) 

12. Wake up, get out of bed (podawanie czasu, czas Present Simple, codzienne czynności) 

13. The island with a secret (przysłówki częstotliwości, wyrażenia związane z określa-

niem pór dnia) 

14. On the last Wednesday of August (przyimki stosowane przy podawaniu godzin, daty) 

15. Practical English (W kawiarni, pisanie artykułu do gazety, powtórzenie) 

  



* 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 twór-

czej 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 wiąza-

nej. 

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 Im-

mersion. Pływanie rekreacyjne (ekonomiczne) i sportowe  

 

 

 

 


