Przewodnik po kursach
języka francuskiego
EDYCJA 2022 / 2023

VOILA TO NIE TYLKO SZKOŁA JĘZYKOWA,
TO TAKŻE ...
PRZYJEMNOŚĆ

Kursy we VOILA to nie ciężka i żmudna praca. My wiemy, że aby nauka była efektywna, musi być ona przyjemna. W końcu przychodzisz na kursy po pracy, po.zajęciach, a my staramy się umilić Ci ten czas. Zajęcia odbywają się w swobodnej
i.ciepłej atmosferze, a zaproponowane ćwiczenia to gry i zabawy. Czas mija
szybko, a Ty nawet nie wiesz kiedy się uczysz.

JAKOŚĆ

Regularnie sprawdzamy zadowolenie naszych klientów kwestionariuszami satysfakcji i dbamy o to, aby wszystkie aspekty naszej pracy: zapisy, sekretariat, dodatkowe zajęcia były bez zarzutu. Wszyscy lektorzy oprócz gruntownego przygotowania językowego, mają też przygotowanie metodyczne, stale się szkolą, a nad ich
rozwojem czuwa metodyk.

KULTURA

Język nie istnieje bez kultury, a kultura bez języka... Na zajęciach, oprócz czasowników, konstrukcji i struktur poznasz kulturę Francji i innych krajów frankofońskich.
Dowiesz się m.in. dlaczego Francja jest najczęściej zwiedzanym krajem na świecie,
czy to prawda, że je się tam żaby i ślimaki, jakiej muzyki się słucha.

KOMUNIKACJA

Głównym celem naszych zajęć jest komunikacja. Gramatyka i słownictwo to tylko
narzędzia służące sprawnemu porozumiewaniu się w języku francuskim. Ćwiczymy, więc konkretne sytuacje w mówieniu czy w pisaniu, na zajęciach odgrywamy
scenki, pracujemy w parach i podgrupach.

FRANCUSKA ATMOSFERA

W korytarzu czarno białe zdjęcia słynnych fotografów, tematyczne sale, rozmowy
po francusku. To wszystko po to, aby czuć się tu jak we Francji. Poczuj ten klimat,
napij się pachnącej kawy i ucz się razem z nami.

SPEŁNIJ SWE MARZENIA I ZAPISZ SIĘ NA

KURS FRANCUSKIEGO!

KURS ONLINE? TO PROSTE!
PLATFORMA
Korzystamy z platformy Zoom, na której wszyscy uczestniczy widzą i słyszą się
wzajemnie. To sprawdzona platforma, która jest stabilna i łatwa w obsłudze
a.kursanci nie potrzebują uczyć się jej obsługi, bo korzystanie z niej jest intuicyjne. Zoom umożliwia dzielenie słuchaczy na mniejsze podgrupy lub na.pary,
zatem tak jak na zajęciach stacjonarnych lektor czasem zadaje zadanie
w.mniejszych grupach a sam „podsłuchuje” pracę każdej z grup.

PREZENTACJA
W trakcie zajęć lektor współdzieli ekran z kursantami. Na ekranie wyświetla
prezentację z najważniejszymi elementami lekcji, z linkami do zewnętrznych
ćwiczeń, oraz z tablicą, na której wszyscy mogą pisać. Na koniec zajęć uczestnicy zajęć dostają dostęp do prezentacji, więc można w domu jeszcze raz
ją.przejrzeć i zrobić dodatkowe notatki. Prezentacja ma formę interaktywną,
tworzy korpus zajęć, aby ilustrować wizualnie to, co dzieje się w trakcie lekcji.

PODRĘCZNIK CYFROWY
Na zajęciach korzystamy z podręcznika w wersji papierowej i cyfrowej. Lektor
wyświetla odpowiednie fragmenty podręcznika na ekranie a.kursanci mogą
je śledzić albo w książce albo patrząc na ekran. Wersja cyfrowa ułatwia
samodzielną pracę w domu, gdyż każde ćwiczenie z podręcznika czy z zeszytu ćwiczeń można wykonać w formie interaktywnej i je sprawdzić.

DODATKOWE APLIKACJE
W czasie zajęć online lektorzy korzystają z dodatkowych aplikacji w Internecie.
Są to często gry utrwalające słownictwo czy zagadnienia gramatyczne.
Kursanci wykonują zadania albo wspólnie, albo w podgrupach. Jest to nauka
poprzez zabawę, urozmaicenie zajęć, czasem również trochę rywalizacji, czy
zadań na czas. Tego typu ćwiczenia zadawane są też do domu.

FRANCUSKI OGÓLNY
STACJONARNIE LUB ONLINE

SŁUCHACZE
Kurs przeznaczony jest dla:
• osób dorosłych,
• młodzieży od 16-go roku życia,
którzy:
- rozpoczynają naukę języka
francuskiego,
uczyli się wcześniej w szkole
lub na kursach i teraz chcieliby
kontynuować na wyższych
poziomach.
Aby się zapisać należy wypełnić test
oraz przejść rozmowę z.lektorem w.celu
ustalenia poziomu językowego.

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ
przede wszystkim:
• ćwiczenia interakcyjne i odgrywanie
scenek sytuacyjnych a także:
• symulowanie debat,
• analiza form pisanych i pisanie w.domu,
• gramatyka w formie zabawy,
• czytanie artykułów prasowych,
fragmentów literatwy,
• słuchanie audycji radiowych
i telewizyjnych,
• zajęcia online odbywają się przez
platformę
Uwaga! Zadajemy prace domowe.

CELE ZAJĘĆ

EWALUACJA

• ćwiczenie wszystkich kompetencji
językowych, rozumienia ze słuchu,
rozumienia tekstu pisanego, pisania,
mówienia,
• sprawne posługiwanie się elementami
języka: gramatyką, słownictwem,
poprawna wymowa
• poznanie kultury francuskiej i frankofońskiej

• ewaluacja bieżąca kompetencji mówienia
i pisania w trakcie semestru,
• test końcowy

Konkretne cele dla poszczególnych
poziomów określone są w Europejskim
systemie opisu kształcenia językowego.

TERMINY KURSÓW
Semestr zimowy
3.10.2022 - 10.02.2023

Semestr letni
27.02.2023 - 20.06.2023

Test końcowy stanowi podstawę do
zakwalifikowania słuchacza na następny
poziom oraz wydania zaświadczenia
o ukończeniu kursu.

TRYB PRACY
• małe grupy
stacjonarnie 4-6 osobowe
online 4-8 osobowe
• kursy poranne, popołudniowe i.wieczorne,
• lektorzy polscy i francuscy,
• nauka rozłożona na 13 semestrów.

MATERIAŁY
Podręczniki Wydawnictwa Maison des
langues: Défi, artykuły prasowe, książki,
komiksy, nagrania audio i video i materiały
własne lektorów.

RYTM PRACY

STACJONARNIE LUB ONLINE

ZRÓWNOWAŻONY

BŁYSKAWICZNY

60h lekcyjnych w semestrze

120h lekcyjnych w semestrze

zajęcia 2 razy w tygodniu po 2h
lekcyjne (pon / śr lub wt / czw)
lub 1 raz po 4h lekcyjne

zajęcia 2 razy w tygodniu po 4h
lekcyjne (pon / śr lub wt / czw)

TRYB STACJONARNY

cena: od 1449 pln

TRYB STACJONARNY

cena: od 2689 pln

TRYB ONLINE

cena: od 1349 pln

TRYB ONLINE

cena: od 2589 pln

FRANCUSKIE WZMOCNIENIE
STACJONARNIE LUB ONLINE

CONVERSATIONS

GRAMMAIRE EN JEUX

POZIOMY: A2, B1, B2, C1

POZIOMY: A2, B1, B2

CELE ZAJĘĆ

CELE ZAJĘĆ

MATERIAŁY

MATERIAŁY

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ

• ćwiczenie kompetencji mówienia
w interakcji i w monologu,
• wzbogacanie słownictwa oraz aktywne
używanie go w wypowiedziach ustnych,
• poprawa wymowy.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

artykuły prasowe,
nagrania audio i video,
strony internetowe,
materiały własne lektorów.

odgrywanie scenek sytuacyjnych,
dyskusje w parach i podgrupach
analizowanie własnych wypowiedzi,
symulowanie debat,
zajęcia online odbywają sie przez
platformę

powtórzenie najważniejszych dla danego
poziomu zagadnień gramatycznych,
• aktywne używanie poprawnej gramatyki,
• trenowanie poprawności językowej
w mówieniu i pisaniu

•
•
•
•

•
•
•
•
•

gry i zabawy językowe,
nagrania audio i video,
ćwiczenia gramatyczne,
materiały własne lektorów.

analiza form i konstrukcji gramatycznych,
ustne ćwiczenia strukturalne na zajęciach,
ustne ćwiczenie produkcji na zajęciach,
ćwiczenia pisemne w domu.
zajęcia online odbywają sie przez
platformę

RYTM PRACY
30h lekcyjnych w semestrze,
zajęcia 1 raz w tygodniu po 2h lekcyjne.
małe grupy: stacjonarnie 4-6 osób, online 4-8 osób
TRYB STACJONARNY
TRYB ONLINE

cena: od 859 pln
cena: od 859 pln

TERMINY KURSÓW
Semestr zimowy
7.10.2022 - 10.02.2023

Semestr letni
3.03.2023 - 16.06.2023

PRZYGOTOWANIE DELF /DALF
STACJONARNIE LUB ONLINE

SŁUCHACZE

CELE ZAJĘĆ

Kurs przeznaczony jest dla:
• osób dorosłych i młodzieży od 16-go
roku życia,
• wszystkich pragnących przygotować
się do oficjalnych dyplomów z języka
francuskiego ogólnego:
DELF B1/B2,
DALF C1

Przygotowanie do dyplomów:
DELF B1 / B2 / DALF C1
Przykładowe cele szczegółowe:
• zapoznanie się z formą i punktacją
na egzaminie,
• pisanie listów, rozprawek, dyskusji,
• rozumienie artykułów prasowych,
nagrań radiowych i umiejętne wyszukiwanie informacji,
• swobodne wypowiadanie się na tematy
egzaminacyjne.

TRYB ZAJĘĆ

• 15 spotkań w semestrze
• zajęcia raz w tygodniu po 2h lekcyjne
• małe grupy:
stacjonarnie: 4-6 osób
online: 4 - 8 osób

RYTM PRACY
Poziom
DELF B1/B2 (30h)
DALF C1 (30h)

Cena stacjonarnie
od 859 pln
od 899 pln

Poziom
DELF B1/B2 (30h)
DALF C1 (30h)

Cena online
od 859 pln
od 899 pln

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ
• czytanie artykułów oraz słuchanie nagrań
i analizowanie ich według wcześniej
ustalonych strategii,
• przygotowanie wypowiedzi ustnych
według tematów egzaminacyjnych,
autoewaluacja, ewaluacja na koniec kursu
• zajęcia online odbywają się przez
platformę

MATERIAŁY
Przede wszystkim przykładowe egzaminy
DELF/DALF oraz materiały własne lektorów,
Ponadto strony www, nagrania audio /
video, oraz artykuły prasowe.

TERMINY KURSÓW
Semestr zimowy
7.10.2022 - 10.02.2023

Semestr letni
3.03.2023 - 16.06.2023

WAKACYJNE KONWERSACJE

STACJONARNIE LUB ONLINE - POZIOMY: A2, B1, B2 / C1

CELE ZAJĘĆ

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ

• ćwiczenie kompetencji mówienia
w interakcji i w monologu,
• wzbogacanie słownictwa oraz aktywne
używanie go w wypowiedziach ustnych,
• poprawa wymowy.

•
•
•
•
•

RYTM PRACY
16h lekcyjnych w miesiącu,
zajęcia 2 razy w tygodniu po 2h lekcyjne.
małe grupy:
stacjonarnie 4-6 osób
online 4-8 osób
TRYB STACJONARNY
TRYB ONLINE

cena: od 459 pln
cena: od 459 pln

TERMINY KURSÓW
WAKACJE 2023
3.07 - 27.07.2023
31.07 - 29.08.2023
4.09 - 28.09.2023

odgrywanie scenek sytuacyjnych,
dyskusje w parach i podgrupach
analizowanie własnych wypowiedzi,
symulowanie debat,
zajęcia online odbywają sie przez
platformę

MATERIAŁY
•
•
•
•

artykuły prasowe,
nagrania audio i video,
strony internetowe,
materiały własne lektorów.

WAKACJE Z FRANCUSKIM
STACJONARNIE LUB ONLINE

SŁUCHACZE
Kursy przeznaczone są dla:
• osób dorosłych,
• młodzieży od 16-go roku życia,
którzy:
rozpoczynają naukę języka francuskiego, uczyli się wcześniej w szkole lub
na kursach i teraz chcieliby kontynuować na wyższych poziomach.
Aby się zapisać należy wypełnić test
oraz przejść rozmowę z lektorem w celu
ustalenia poziomu językowego.

CELE ZAJĘĆ

• ćwiczenie wszystkich kompetencji
językowych rozumienia ze słuchu,
rozumienia tekstu pisanego, pisania,
mówienia,
• sprawne posługiwanie się elemenrami
języka: gramatyką, słownictwem,
poprawna wymowa poznanie kultury
francuskiej i frankofońskiej.
Konkretne cele dla poszczególnych
poziomów określone są w Europejskim
systemie opisu kształcenia językowego.

TERMINY KURSÓW
Semestr letni REGULARNY
26.06.2023 - 28.09.2023
Semestr letni INTENSYWNY
26.06.2023 - 13.07.2023;
17.07.2023 - 3.08.2023;
7.08.2023 - 1.09.2023;
4.09.2023 - 21.09.2023.

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ
•
•
•
•
•
•
•

odgrywanie scenek sytuacyjnych,
dyskusje w parach i podgrupach,
analizowanie własnych wypowiedzi,
symulowanie debat,
gramatyka w formie zabawy,
oglądanie i słuchanie audycji TV i radiowych,
zajęcia online odbywają sie przez
platformę

TRYB ZAJĘĆ
• małe grupy:

stacjonarnie: 4-6 osób
online: 4 - 8 osób
• 56h lekcyjnych w sesji
• zajęcia 5x w tygodniu, od pn. do pt. po 4h
lekcyjne (INTENSYWNY - semestr w 3 tyg.)
• zajęcia 2x w tygodniu, po 2h lekcyjne
(REGULARNY - semestr w 3 mies.)

• kursy poranne, popołudniowe i wieczorne,
• lektorzy polscy i francuscy,
• jedna sesja = jeden semestr.

MATERIAŁY
Podręczniki Wydawnictwa Maison des
langues: Défi, artykuły prasowe, książki,
komiksy, nagrania audio i video, materiały
własne lektorów.

RYTM PRACY
TRYB INTENSYWNY - 56h
TRYB REGULARNY - 54h
cena: od 1345 zł

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE
STACJONARNIE LUB ONLINE

SŁUCHACZE

MATERIAŁY

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ

CELE ZAJĘĆ

Kurs przeznaczony jest dla:
• osób dorosłych • młodzieży.
którzy:
rozpoczynają naukę języka francuskiego,
uczyli się wcześniej w szkole,
na kursach lub na zajęciach indywidualnych i teraz chcieliby kontynuować
na wyższych poziomach.

W trakcie wstępnej rozmowy pytamy o.styl
uczenia się słuchacza i wybieramy taki
sposób prowadzenia zajęć, aby..można było
osiągnąć optymalne wyniki w jak najkrótszym
czasie. Jest to szczególnie ważne, gdy..chodzi
o kurs specjalistyczny, w trakcie którego
przygotowujemy słuchacza do..ściśle okreslonych zadań komunikacyjnych. Zajęcia odbywają się przez platformę ZOOM lub inne
narzędzie ustalone z..kursantem.

TRYB ZAJĘĆ
Częstotliwość i tempo zajęć ustalane
są.indywidualnie w zależności od potrzeb
słuchacza. Niektórzy decydują się na kilka
godzin dziennie przez tydzień czy dwa,
inni..wybierają kurs mniej intenswny, ale..rozłożony na dłuższy czas.

CENY

Cena lekcji indywidualnych ustalana jest..indywidualnie w zależności
od potrzeb każdego Słuchacza rodzaju kursu (biznesowy, ogólny),
intensywności, itp. Wyjściowa cena
lekcji z języka ogólnego to:

CZAS LEKCJI

ZAJĘCIA W SIEDZIBIE / ONLINE

60min / 90min

od 120 pln / od 180 pln

Decyzja należy do słuchacza. Niektórzy mają
swoje ulubione podręczniki, inni zdają się
na.propozycje lektora. Nie ma tu sztywnych
zasad. Możemy nawet wcale nie korzystać
z..podręczników i zastąpić je materiałami
autentycznymi czyli wycinkami z gazet lub..nagraniami video w języku francuskim. Wszystko
zależy od indywidualnych potrzeb słuchacza.

Cele kursu określa słuchacz wraz z naszym
metodykiem. Podobnie jest z programem
nauki - jest on ustalany po indywidualnej
rozmowie, która pozwala poznać oczekiwania i potrzeby językowe słuchacza.

KURSY SZYTE NA MIARĘ
To specjalny rodzaj kursów tworzony dla grup
na.życzenie: klas szkolnych, grup przyjaciół, grup
współpracowników. Cele zajęć, tryb i rytm pracy
są każdorazowo ustalane indywidualnie wedle
potrzeb. Zajęcia mogą się odbywać raz lub kilka
razy w tygodniu, ich długość może być różna.
Profil kursu określa się po.wywiadzie przeprowadzonym z grupą: może to być kurs ogólny, a.także
kursy specjalistyczne. Nie..ma tu sztywnych zasad.
Możemy korzystać z ulubionych
podręczników słuchaczy lub.nie.korzystać w.nich wcale i.zastąpić
je.materiałami autentycznymi
czyli.wycinkami z gazet lub.nagraniami video w..języku francuskim.
Więcej informacji:

Dorota Biele
DYREKTOR DS. METODYCZNYCH

+48 503 563 713
dorota.biele@voila.edu.pl

FRANCUSKI DLA FIRM
STACJONARNIE LUB ONLINE

W Centrum VOILA każdy kurs dla firm jest inny, "szyty na miarę",
tak aby idealnie dopasować się do potrzeb językowych klienta.

ANALYSE DES BESOINS (ANALIZA POTRZEB)

Aby rozpocząć kurs proponujemy spotkanie z metodykiem w firmie klienta bądź u nas
w.szkole. Wspólnie określamy cele językowe, definiujemy tematykę zajęć, ustalamy profil
kursu. Interesuje nas konkretnie w jakich sytuacjach język francuski będzie używany,
w.jakim kontekście kulturowym i jakie założenia czasowe są stawiane. Wszystkie te informacje służą nam do przygotowania programu kursu.

TEST DE NIVEAU (TEST POZIOMUJĄCY)

Jeżeli pracownicy firmy uczyli się wcześniej francuskiego, przed rozpoczęciem kursu proponujemy test językowy i rozmowę z lektorem po francusku. Pozwoli to dokładnie określić
poziom słuchaczy, lepiej przygotować program kursu.

CURRICULUM (PROGRAM KURSU)

W oparciu o ustalone założenia przygotowujemy dla Państwa konkretne curriculum. Może ono
obejmować wszystkie kompetencje językowe bądź skupiać się na wybranych. Tematyka zajęć,
zgodnie z Państwa zapotrzebowaniem, może obejmować wybraną dziedzinę: biznes, prawo,
finanse, medycyna, HR etc. W związku z tym, że każdy kurs jest "szyty na.miarę", nie.proponujemy
uniwersalnych rozwiązań. Każdy klient wymaga indywidualnego podejścia.

NIEOGRANICZONE KONSULTACJE Z METODYKIEM

W trakcie trwania kursu klienci maja nieograniczona liczbę konsultacji z metodykiem.
Odpowie on na wszystkie pytania i wątpliwości. Istnieje bowiem zawsze możliwość zmian
w.curriculum w związku ze zmieniającą się sytuacją w Państwa firmie i ze zmieniającymi
się potrzebami językowymi.

Z naszych usług skorzystali m.in.

ZAPISY

PROSTE JAK RAZ, DWA, TRZY... CZTERY:
W Centrum VOILA dbamy o to, aby każdy słuchacz został zakwalifikowany do.odpowiedniej dla niego grupy jeśli chodzi o poziom a także potrzeby językowe. Dlatego
tak dużą wagę przywiązujemy do procesu kwalifkacji na kurs.

1

2
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SPRAWDŹ CZEGO OCZEKUJESZ

• zapoznaj się z ofertą na naszej stronie internetowej bądź zapytaj o ofertę
w sekretariacie,
• przyjdź do naszej szkoły lub skontaktuj się z nami telefonicznie bądź mailowo
• zastanów się na jaki kurs chciał(a)byś uczęszczać oraz jakie masz możliwości
czasowe,

POZNAJ SWÓJ POZIOM JĘZYKOWY

• napisz test poziomujący przez stronę internetową. Jest to test pisemny składający się
z..pytań zamkniętych (a, b, c, d), sprawdzający rozumienie tekstu pisanego
oraz znajomość struktur, gramatycznych i słownictwa (w szkole lub telefonicznie).
• przejdź rozmowę z lektorem, która określi poziom języka mówionego oraz ustali
ogólny poziom wg Skali Rady Europy.

WYBIERZ KURS

• wybierz kurs, który Ci odpowiada,
• jesli chodzi o dni i godziny
• zrób rezerwację.

FORMALNOŚCI

• przekaż dane do umowy,
• otrzymasz od nas dane do logowania
do konta kursanta,
• podpisz umowę online lub w sekretariacie,
• wpłać 300 pln zaliczki.

Jeśli jesteś zdecydowany(a):
Wpłat można dokonywać
w biurze lub przelewem
na konto bankowe. Opłata
za kurs może być uiszczona
w całości lub w ratach.
O szczegóły prosimy pytać
w sekretariacie.
Numer konta mBank:
88 1140 2017 0000 4802 0552 9518

NASZ ZESPÓŁ

I INNI...

NOTATKI

POZIOMY BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ

(CADRE EUROPÉEN COMMUN DE RÉFÉRENCE POUR LES LANGUES, 2001)

POZIOM
VOILA

OGÓLNIE

A1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne
wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np.: miejsca,
w..którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego
typu pytania. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę
pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

A2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane
wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np.: bardzo
podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia,
pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych,
wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi
w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w.którym żyje, a także
poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

B1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków
przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych
jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie
w..większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży
w..regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi
ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać
doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź
wyjaśniając swoje opinie i plany.

B2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków
przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie
z..rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z..rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u..którejkolwiek ze stron.
Potrafi – w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe
wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśnić swoje stanowisko w sprawach
będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

A1.1
A1.2

A2.1

A2.2

B1.1
B1.2
B1.3

B2.1
B2.2
B2.3

C1

C2

OPIS

C1

C2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych,
dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się
wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w..kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze
zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne
lub..pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi,
łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu.
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć
praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje pochodzące z..różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając
zawarte w..nich tezy i..wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej
złożonych wypowiedziach.

Centrum Języka Francuskiego VOILA

ul. Zgoda 3 lok. 16 (3 piętro) , 00-018 Warszawa
tel. (22) 126 07 93
sekretariat@voila.edu.pl
www.voila.edu.pl
Centrum VOILA
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