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OGÓLNE INFORMACJE

1. Dlaczego warto wybrać kursy z Sonia Linguist?
•

Zachęcam do lekcji ze mną nie tylko ze względu na moją

wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie w nauce języków obcych,
ale również na moje doświadczenie jako uczeń. Zaczęłam uczyć
się mojego pierwszego języka obcego w wieku 4 lat. W tej chwili
mówię w 5 językach (angielskim, hiszpańskim, portugalskim,
francuskim i polskim, moim języku ojczystym), a więc
kilkukrotnie przeszłam tę samą ścieżkę, którą idą moi uczniowie.
Pozwala mi to zrozumieć trudności, z jakimi się spotykają i
dzielić się z nimi sposobami na naukę, które okazały się
skuteczne w moim przypadku.
•

Moja znajomość języków obcych pozwala mi na porównania

niektórych struktur gramatycznych lub wymowy niektórych
dźwięków w przypadku gdy uczeń posiada już znajomość innego
języka. Ten sposób sprawia, że uczeń korzysta z poprzednio
zdobytej wiedzy i przyspiesza proces uczenia.
•

W nauczaniu języków przydaje się również moja wiedza

zaczerpnięta z życia w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii oraz
wielokrotnych podróży po Ameryce Łacińskiej; dzięki nim
jestem w stanie przybliżyć uczniowi pewne koncepty kulturowe
tych krajów oraz ich język kolokwialny.

2. Jakie masz kwalifikacje i doświadczenie?
• Ukończyłam studia na kierunku filologia hiszpańska ze
specjalizacją pedagogiczną na Uniwersytecie Adama
Mickiewicza w Poznaniu, podczas których odbyłam
obowiązkowe praktyki nauki hiszpańskiego i francuskiego w
gimnazjum i liceum. Ukończyłam studia magisterskie z
językoznawstwa hiszpańskiego na Uniwersytecie Complutense
w Madrycie. Aktualnie robię doktorat z tej samej dziedziny na
Uniwersytecie Karola III w Madrycie, a w międzyczasie miałam
okazję studiować przez rok na Uniwersytecie w Cambridge.
• Moje kwalifikacje do nauki języków zostały uznane przez
National College for Teaching and Leadership w Anglii, gdzie
mogę uczyć w szkołach publicznych i prywatnych. Ukończyłam
również międzynarodowy kurs CELTA (Certificate in Teaching
English to Speakers of Other Languages) organizowany przez
wydział ESOL Examinations Uniwersytetu w Cambridge, który
kwalifikuje do nauki języka angielskiego w sektorze prywatnym
na całym świecie.
• Uczę języków obcych od 10 lat, pracowałam w Polsce,
Hiszpanii i Wielkiej Brytanii z uczniami z różnych krajów. Mam
doświadczenie w lekcjach indywidualnych i grupowych, z
nastolatkami i dorosłymi, w szkołach publicznych, szkołach
językowych, firmach oraz poprzez lekcje prywatne.

3. Do kogo są skierowane kursy?
•

Kursy są skierowane do dorosłych, którzy planują

przeprowadzkę do Hiszpanii lub już tutaj mieszkają i chcą
poprawić swoją jakość życia poprzez swobodne posługiwanie się
hiszpańskim. Kursy są również dla osób, które po prostu
pasjonują się językami obcymi i chcą rozwinąć swoje
umiejętności językowe, poprawić wymowę i rozszerzyć
znajomość kultury krajów hiszpańskojęzycznych.
•

Zapraszam do współpracy osoby, którzy biorą naukę

hiszpańskiego poważnie, są wysoco zmotywowani,
biorą odpowiedzialność za swój proces uczenia poprzez
regularne odrabianie prac domowych oraz samokształcenie się
poza lekcjami.
•

Specjalizuję się w nauce hiszpańskiego osób, których

językiem ojczystym jest angielski lub polski. Zapraszam
również te, których językiem ojczystym jest inny, pod
warunkiem, że ich angielski jest minimum na poziomie B2.

4. W jakim języku są prowadzone lekcje?
•

To zależy od poziomu hiszpańskiego ucznia, jego języka

ojczystego i znajomości innych języków. Na poziomach A1 i
A2 używam angielskiego albo polskiego. Na poziomach B1 i
B2 używam w większości hiszpańskiego.
•

Mówię również po portugalsku i francusku i czasem używam

tych języów na lekcji by pokazać pewne gramatyczne,
leksykalne lub fonetyczne podobieństwa w przypadku gdy uczeń
zna któryś z tych języków.

5. Jakie rodzaje kursów są dostępne?
•

Język ogólny, poziomy A1-B2: ćwiczysz mówienie,

słuchanie, czytanie, pisanie, słownictwo i gramatykę.
•

Konwersacje, poziomy B1-B2: ćwiczysz głównie

mówienie i słownictwo.
Lekcje są prowadzone według programu, który przedstawiam
w trakcie lub po lekcji próbnej.

6. Jakiego programu używasz i jakiego sprzętu
potrzebuję?
Lekcje są prowadzone poprzez program Zoom. Potrzebujesz
dobrego połączenia internetowego, kamerki, słuchawek,
mikrofonu i cichego pomieszczenia.

7. Z jakich materiałów korzysta się na lekcjach?
Posiadam książki i różne pliki (tekstowe, audio, video) w
wersji elektronicznej, z którymi się dzielę z na lekcji poprzez
program, którego używamy. Jeśli wolisz, może zakupić sobie
książki w wersji papierowej. Podczas lekcji próbnej pokazuję i
omawiam materiał.

8. Jakie są metody płatności?
• Transfer bankowy/TransferWise:
Na konto hiszpańskie (w €)
Na konto brytyjskie (w £)
Na konto polskie (w PLN)
• Przez Pay Pal.

9. Czy wystawiasz faktury?
Tak.

10. Jaka jest twoja dyspozycyjność?
Udzielam lekcji (wg czasu madryckiego):
• Poniedziałek‒czwartek 9:00-18:00
• Piątek 9:00-15:00.
Skontaktuj się ze mną w sprawie mojej aktualnej
dyspozycyjnosci.

11. Jak mogę się z tobą skontaktować?
www.sonialinguist.com
@SoniaLinguist
@sonialinguist
info@sonialinguist.com
sonia.mackowiak@gmail.com
+44 7424678627 (WhatsApp)
+34 722458978

KURSY PRYWATNE

12. Jakie są ceny kursów prywatnych dla 1 osoby?
Lekcja próbna: 20€/20£ za 1h.
Lekcja pojedyncza: 30€/30£ za 1h.
Pakiety:
•

Lipiec-wrzesień

Pakiet miesięczny: 25€/25£ za 1h (min. 1 lekcja tygodniowo).
•

Październik-czerwiec

Pakiet 3-miesięczny: 25€/25£ za 1h (min. 1 lekcja tygodniowo).
Pakiet miesięczny: 27€/27£ za 1h (min. 1 lekcja tygodniowo).

13. Jakie są ceny kursów prywatnych dla 2 osób?
Lekcja próbna: 30€/30£ za 1h.
Lekcja pojedyncza: 40€/40£ za 1h.
Pakiety:
• Lipiec-wrzesień
Pakiet miesięczny: 35€/35£ za 1h (min. 1 lekcja tygodniowo).
• Październik-czerwiec
Pakiet 3-miesięczny: 35€/35£ za 1h (min. 1 lekcja tygodniowo).
Pakiet miesięczny: 37€/37£ za 1h (min. 1 lekcja tygodniowo).

14. Jaki jest termin płatności?
Lekcja próbna: po lekcji i tego samego dnia.
Lekcja pojedyncza: przed lekcją w momencie rezerwacji miejsca.
Pakiety: do 5-tego dnia danego okresu.

15. Jakie są zasady anulowania?
• W przypadku gdy odwołasz lekcję mniej niż 24h przed
umówionym terminem, płatność za nią przepada. Jeśli nie
pojawisz się przed upłwem pierwszych 15 minut lekcji i się ze
mną nie skontaktujesz, lekcja jest traktowana jako odwołana.
• W przypadku gdy odwołasz lekcję więcej niż 24h przed
umówionym terminem, płatność za nią nie przepada, ale należy
się umówić na odrobienie w ciągu następnych 4 tygodni.
Odrobienie lekcji znaczy ustalenie innego terminu dla tej lekcji,
nie zastąpienie ją kolejną zaplanowaną wczesniej lekcją. Jeśli
jest to niemożliwe, płatność za tę lekcję przepada.
• W przypadku odwołania lekcji przeze mnie, umawiamy się
na jej odrobienie w ciągu następnych 4 tygodni. Jeśli jest to
niemożliwe, płatność za tę lekcję jest zwracana.

16. Jaką sugerujesz częstotliwość lekcji?
Sugeruję przynajmniej 1h dwa razy w tygodniu. Przy mniejszej
częstotliwości nie tylko postęp jest dużo wolniejszy, ale nawet
czasem te lekcje stają się środkiem do utrzymania poziomu, a
nie jego podwyższenia. Rozumiem, że z różnych przyczyn
niektórzy nie mogą sobie pozwolić na zbyt częste lekcje w
tygodniu, dlatego trzeba również wziąć pod uwagę, że przy
mniejszej częstotliwości lekcji w tygodniu z nauczycielem
należy dużo więcej pracować samemu w domu.

17. Czy są możliwe lekcje „z doskoku”?
Tak, jest możliwość umówienia się tylko na jedną lub kilka lekcji
bez zobowiązania się do cotygodniowych lekcji np. jeśli masz
zbliżający się egzamin i potrzebujesz coś powtórzyć, lub
poćwiczyć przed rozmową o pracę, albo uczestniczysz w kursie
grupowym i chcesz coś nadrobić indywidualnie.

18. Jak długo trwa kurs?
•

W zależności od Twoich potrzeb. Jeśli masz tymczasową

dostępność, możesz wykupić jedynie kilka lekcji. Jeśli chcesz
pracować nad swoim językiem przez dłuższy okres czasu, możesz
zarezerwować lekcje cotygodniowe i płacić miesięcznie. Jeśli
zdecydujesz się zawiesić lekcje na tydzień, należy je odrobić
przed lub po przerwie. Jeśli zdecydujesz się zawiesić lekcje na
dłużej niż tydzień, Twoje miejsce może zostać zaoferowane
innemu uczniowi.
•

Warto być świadomym, że języka nie nauczysz się z dnia na

dzień, ten proces zwykle trwa kilka lat. Na następnej stronie
znajdziesz szacunkowe liczby godzin lekcji potrzebne do
przerobienia materiału z języka hiszpańskiego wg poziomów. Te
liczby to jedynie czas spędzony na lekcji z nauczycielem, a czas
spędzony na samodzielnej nauce w domu nie jest w to wliczany.

•

Jeśli nie uczysz się samodzielnie (np. poprzez odrabianie

zadań domowych, oglądanie filmów i seriali, słuchanie muzyki,
czytanie artykułów w tym języku, ćwiczenie mówienia i pisania z
innymi osobami) lub robisz to bardzo rzadko, Twój postęp
będzie dużo wolniejszy i będziesz potrzebować wiele więcej
godzin lekcji by przerobić i przyswoić materiał.
Po każdym miesiącu przeprowadzam ocenę obecności oraz
postępu.
•

Szacunkowa liczba godzin lekcji potrzebna do przerobienia

materiału z języka hiszpańskiego wg poziomów:
https://moscu.cervantes.es/es/cursos_espanol/cursos_gen
ales_espanol/cursos_generales_espanol.htm

19. Jak wygląda lekcja próbna?
Pierwsza część lekcji próbnej służy głównie zapoznaniu się,
sprawdzeniu Twojego poziomu, potrzeb i motywacji oraz czy się
dogadujemy. Pokazuję materiał i opisuję metodę. Jest czas na
pytania odnośnie moich kwalifikacji i doświadczenia oraz kursu.
W drugiej części przeprowadzana jest minilekcja.

20. Jestem po lekcji próbnej. Co dalej?
Jeśli odbyłeś lekcję próbną i ją opłaciłeś oraz zdecydujesz się na
kontynuację, skontaktuj się ze mną z informacją odnośnie
preferowanych terminów lekcji. W przypadku płatności
miesięcznej ustalamy razem terminy lekcji naprzód, które dla
Ciebie zarezerwuję. Aby zarezerwować terminy lekcji należy
dokonać opłaty za miesiąc do przodu.

KURSY GRUPOWE

21. Jakie są ceny kursów grupowych?
Lekcja próbna: 8€/8£ za 1h.
Pakiety:
• Lipiec-wrzesień

c

Pakiet miesięczny: 10€/10£ za osobę za 1h.
•

Październik-czerwiec

Pakiet 3-miesięczny: 10€/10£ za osobę za 1h.
Pakiet miesięczny: 12€/12£ za osobę za 1h.

22. Jaki jest termin płatności?
Lekcja próbna: przed lekcją, w momencie rezerwacji miejsca.
Pakiety: do 5-tego dnia każdego okresu.

23. Jakie są zasady anulowania?
•

Jeśli nie możesz uczestniczyć w lekcji, płatność za nią nie jest

zwracana.
•

W przypadku odwołania lekcji przeze mnie, umawiamy się

na jej odrobienie w ciągu następnych 4 tygodni. Jeśli jest to
niemożliwe, płatność za tę lekcję jest zwracana.

24. Jak długo trwa kurs?
Lipiec-wrzesień: 1, 2 i 3 miesiące.

c

Październik-czerwiec: 3, 6 i 9 miesięcy.
Kurs grupowy ma zwykle 2h tygodniowo, niektóre kursy 1h
tygodniowo.

25. Jaki jest rozmiar grupy?
Minimum 3 i maksimum 6 uczniów.

26. Chciałbym dołączyć do grupy, ale nie wiem jaki mam
poziom.
Jeśli jesteś zainteresowany dołączeniem do istniejącej już grupy
lub uformowaniem nowej, możemy umówić się na darmową
30-minutową konstultacje na Zoomie, podczas której ocenię

Twój poziom. Będziesz mieć również szansę zadania pytań
dotyczących kursów.

