Bootcamp B2/C1
START 30.08.2021

Próbny tydzień 02.-06.08.2021

Kim jestem?
Nazywam się Patrycja Reinbold i jestem
profesjonalną trenerką języka
niemieckiego.
Od ponad 10 lat pomagam swoim
klientom skutecznie i strategicznie uczyć
się niemieckiego.
Jestem autorką licznych pięknych
i kreatywnych materiałów, które swoją
wyjątkową szatą graficzną zachęcają do
nauki i na długo pozostają w pamięci.
Od 2018 roku jestem właścicielką marki
@czarnygacek, która znana jest z
nauczania języka niemieckiego na
wysokim poziomie, z łatwo tłumaczonej
gramatyki i języka potocznego.
Ukończyłam w Polsce studia
germanistyczne
o specjalności nauczycielskiej i od ponad
7 lat mieszkam i pracuję w Niemczech, a
dokładniej w pięknym Erfurcie.
Autorka książki o niemieckim języku
potocznym i pakietu ebooków o
Konjunktiv II.

Bootcamp B2/C1
START 30.08.2021

Próbny tydzień 02.-06.08.2021

Czy ten kurs jest
dla mnie?
❖ Chciałbyś pracować ze mną intensywnie 16
tygodni nad swoim niemieckim?

❖ Chciałbyś poprawić wymowę, lepiej mówić

po niemiecku, ogarnąć gramatykę i poszerzyć
słownictwo?

❖ Chciałbyś zrobić bardzo duże postępy
w ciągu 4 miesięcy?

❖ Jesteś na poziomie minimum B1?
To ten Bootcamp jest dla Ciebie!
Kurs odbywa się na zamkniętej grupie na Facebooku. Zadania
są postowane codziennie o 6:00 rano w Google Classroom.
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START 30.08.2021

Próbny tydzień 02.-06.08.2021

DLACZEGO ten KURS?
❖ Twoje wypracowania pisemne z środy i wypowiedzi ustne z
piątku konsultuję z native speakerem i egzaminatorką TELC.

❖ Uczysz się z nauczycielką, która ma ponad 10 letnie
doświadczenie.

❖ Nie musisz się martwić o materiały. Wszystko dostajesz ode
mnie. Wszystko masz poukładane i wprowadzone w
odpowiednim momencie. Jak zobaczę, że są braki np. przy
odmianie rodzajnika, to powtórzymy ten temat. Jak zobaczę,
że gorzej idzie Ci pisanie, to będziemy je intensywniej
ćwiczyć.

❖ Ja lubię dużo dawać, dlatego i w tym kursie dostaniesz ode
mnie dużo prezentów :)

❖ W ciągu intensywnych 4 miesięcy będziesz mieć genialne
wyniki!

Jak to wygląda?
Na bootcampie będziemy pracować intensywnie od
poniedziałku do piątku. W weekend odpoczywamy :) W ciągu
16 tygodni ogarniemy cały materiał, który świetnie przygotuje
Cię do egzaminu językowego TELC lub GOETHE INSTITUT B2
lub C1. Jeśli nie chcesz uczyć się pod egzamin, to ten kurs jest
też dla Ciebie. W razie pytań możesz mi napisać na
info@czarnygacek.com :)

Bootcamp B2/C1
START 30.08.2021

599€ Opcja 1
czas trwania 4 miesiące

Opcja 2 499€

2 tematy w tygodniu

czas trwania 4 miesiące
po 4 miesiącach można przedłużyć
1 temat w tygodniu

1 x w tygodniu live z
wytłumaczeniem
gramatyki

1 x w tygodniu live z
wytłumaczeniem
gramatyki

przygotowanie do
certyfikatu na B2 lub C1

przygotowanie do
certyfikatu na B2 lub C1

otoczenie językiem, ponieważ
otoczenie językiem, ponieważ
dostajesz zadania od poniedziałku dostajesz zadania od poniedziałku
do piątku
do piątku
możliwość zadawania pytań

możliwość zadawania pytań

opieka doświadczonej lektorki

opieka doświadczonej lektorki

masterclass o wymowie
masterclass o języku potocznym
masterclass o budowie egzaminów
masterclass o błędach
masterclass o pracy z tekstem
native speaker kontroluje wypracowania
wypracowania są konsultowane z egzaminatorką TELC

Dodatkowo
dostajesz:

Jeśli zapiszesz się do 16 sierpnia otrzymasz w prezencie:

ćwiczenie live wymowy
i mówienia (10 konsultacji 1:1
po około 15 minut)
wszystkie potrzebne tabelki
i listy

mój pakiet e-booków
o Konjunktiv II
moją książkę o niemieckim języku
potocznym w formie e-booka

Bootcamp B2/C1
START 30.08.2021

Próbny tydzień
02.-06.08.2021

Opcja 1
do 23.08.2021 599€
potem 999€

PONIEDZIAŁEK
Każdy tydzień zaczynamy od tekstu i ćwiczeń do niego. Uczymy
się synonimów, poszerzamy słownictwo. Ćwiczymy pisanie
streszczenia.
WTOREK
We wtorki dalej poszerzamy słownictwo. Tu bazujemy jednak na
tekście słuchanym.
ŚRODA
W środy zobaczysz, że twój trud z poniedziałku i wtorku się
opłacał :) W środy piszemy tekst pod egzamin, bazując na naszym
temacie tygodnia. Teksty piszecie sami i mi odsyłacie. Ja je
sprawdzam i piszę wam, co jest już super, a co trzeba poprawić
lub poćwiczyć.
CZWARTEK
Gramatyka tłumaczona na live na naszej grupie. Gramatyka jest
tłumaczona po polsku, żebyście na 100% zrozumieli.
PIĄTEK
W piątki, jak już poszerzyliśmy słownictwo i poćwiczyliśmy
gramatykę, uczymy się mówić. Dostajecie zadanie dnia,
nagrywacie się i wysyłacie mi waszą wypowiedź. Ja ją dokładnie
sprawdzam i nagrywam wam moje uwagi. Wszystko oczywiście bez
stresu. Zobacz, nie masz się czego bać, cały tydzień uczysz się
słówek do danego tematu, zbierasz argumenty, uczysz się pisać
zdania i jeszcze nikt cię nie obserwuje. Możesz kilka razy się
nagrać i wysłać mi tą lepszą wersję, która Ci się podoba :)

Bootcamp B2/C1
START 30.08.2021

Próbny tydzień
02.-06.08.2021

Opcja 2
do 23.08. 499€
potem 899€

PONIEDZIAŁEK - WTOREK
Każdy tydzień zaczynamy od tekstu i ćwiczeń do niego. Uczymy
się synonimów, poszerzamy słownictwo. Ćwiczymy pisanie
streszczenia. Tu na zrobienie tych zadań masz dwa dni. Raz
będziesz pracować z tekstem słuchanym, a następnym razem
z tekstem pisanym.
ŚRODA
W środy zobaczysz, że twój trud z poniedziałku i wtorku się
opłacał :) W środy piszemy tekst pod egzamin, bazując na naszym
temacie tygodnia. Teksty piszecie sami i mi odsyłacie. Ja je
sprawdzam i piszę wam, co jest już super, a co trzeba poprawić
lub poćwiczyć.
CZWARTEK
Gramatyka tłumaczona na live na naszej grupie. Gramatyka jest
tłumaczona po polsku, żebyście na 100% zrozumieli.
PIĄTEK
W piątki, jak już poszerzyliśmy słownictwo i poćwiczyliśmy
gramatykę, uczymy się mówić. Dostajecie zadanie dnia,
nagrywacie się i wysyłacie mi waszą wypowiedź. Ja ją dokładnie
sprawdzam i nagrywam wam moje uwagi. Wszystko oczywiście bez
stresu. Zobacz, nie masz się czego bać, cały tydzień uczysz się
słówek do danego tematu, zbierasz argumenty, uczysz się pisać
zdania i jeszcze nikt cię nie obserwuje. Możesz kilka razy się
nagrać i wysłać mi tą lepszą wersję, która Ci się podoba :)

Opinia kursantki
Od kilku tygodni jestem kursantką Patrycji Reinbold (@czarnygacek) na
intensywnym Bootkcampie z języka niemieckiego. Napiszę Wam kilka rzeczy
o nim z perspektywy uczestniczki, które mogą pomóc Wam podjąć decyzję
przy wyborze kursu, czego ja sama nie wiedziałam.
Zacznę mocno kurs intensywny nie jest dla każdego. Jest dla osób, które są
gotowe codziennie wykonywać zadania (lub je w miarę możliwości
czasowych później nadrabiać) polegające na pisaniu własnych wypowiedzi
czy mówieniu. Trzeba się trochę nagimnastykować, żeby za kilka miesięcy
podchodzić do egzaminu lub po prostu o wiele swobodniej posługiwać się
tym językiem, samo się nie zrobi, jak wszystko inne.
Teraz już tylko z górki.
Czym kierowałam się przy wyborze tego kursu?
Nauczycielką. Patrycja jest z wykształcenia germanistką, metodykiem oraz
praktykiem, ponieważ mieszka i pracuje od wielu lat w Niemczech. Jest
autorką książek i ebooka. Przekonało mnie to, że nasze prace są
sprawdzane również przez Native Speakera. Patrycja jest bardzo
zaangażowana, sprawdza, pomaga, udziela rad, odpowiada na pytania. Już
pomijając fakt, że jest bardzo sympatyczną i pomocną osobą. Właściwy
człowiek na właściwym miejscu.
Co mi się szczególnie podoba?
O nauczycielce już napisałam. To, na co zwróciłabym Wam szczególną
uwagę jest poczucie humoru z jakim Patrycja podchodzi do zadań i pracy z
kursantem. Zobaczcie sobie na jej grafiki na Instagramie/Fb oraz bloga, to
wiele Wam wyjaśni jaką nauczycielką jest Patrycja i jakiego podejścia w
nauczaniu języka możecie się spodziewać. Ja to też nazywam nauką przez
element zaskoczenia i zabawę (pomimo wysokiego poziomu językowego na
kursie). Poza tym nowoczesne podejście do nauczania i korzystanie z
niezwykle różnorodnych i ciekawych materiałów autentycznych (nie książki)
„na czasie”.
Są to zajęcia grupowe czy nie?
Zadania wszyscy dostajemy te same (od poniedziałku do piątku o 6 z rana
:D). Każdy uczestnik powinien wykonać je na swoim poziomie językowym.
Patrycja traktuje nas bardzo indywidualnie, każda z nas dostaje informację
zwrotną. Postrzegam to jako prywatne nauczanie, chociaż jestem w grupie.
Można się też uczyć z błędów innych, bo zadania oddajemy na naszym
wspólnym dysku. I teraz najważniejsze: Tutaj każdy wypowiada się na
wszystkie zadane pytania (nie co drugie, nie co trzecie jak jest na
standardowych kursach, co wynika oczywiście z ograniczeń czasowych).
Osobiście preferowałam kurs online, bo są dni, kiedy nie mogę być fizycznie
na kursie. Tutaj mnie nic nie ominie, zadanie lub na żywo nagrywany wykład
gramatyczny / z analizą naszych błędów będzie zawsze na mnie czekać.

Co mnie jeszcze zaskoczyło?
Duża ilość dodatkowych, autorskich i zabawnych materiałów, językowe
niespodzianki i prezenty, masterclass o wymowie, błędach, egzaminach. Na
grupie kursu na FB możemy zapytać o wszystko, zawsze dostajemy
odpowiedź. Tam też Patrycja i my kilka razy w tygodniu zamieszczamy
ciekawostki ze świata po niemiecku czy rewelacyjne piosenki. Każdy może
to wszystko jeszcze dodatkowo spontanicznie komentować w języku
niemieckim. Warto zwrócić uwagę, że Patrycja bardzo nas indywidualnie
wspiera i motywuje. Nigdy nie krytykuje, a wręcz powtarza, że to właśnie
błędy są naszym najlepszym sprzymierzeńcem w walce o lepszy poziom
językowy.
Czy to kurs pod egzamin?
Zdecydowanie tak. Poziom przygotowania Patrycji do tematu jest bardzo
wysoki. Patrycja jest konkretną nauczycielką. Nie ma przypadkowych
zadań. Ćwiczymy wszystkie kompetencje językowe. Każde pytanie, zadanie
jest dokładnie przemyślane, żeby poradzić sobie na egzaminie, w życiu . Do
prac pisemnych dostajemy dodatkowe zwroty. Przy tekstach czytanych
Patrycja zamieszcza porady jak się zabrać za temat, jakie „triki”
zastosować, by lepiej z nim pracować. Przy okazji mówienia Patrycja mówi
co i w jaki sposób możemy poprawić, co jest lepiej punktowane na
egzaminie, a co już jest dobrze. Jak widzi, że mamy dodatkowe braki w
gramatyce, dostajemy materiały. Jeśli ktoś uczy się tylko dla siebie, kurs
jak najbardziej się też sprawdzi, ponieważ po prostu uczy praktycznego
zastosowania języka niemieckiego.
Trochę o mojej nauce:
Zapisując się na intensywny Bootcamp z Patrycją nigdy wcześniej nie
uczyłam się niemieckiego na kursie i nie wiedziałam czy podołam, bo mam
wrażenie, że potrzebuję trochę więcej czasu na przemyślenie różnych
zagadnień językowych. Subiektywnie oceniałam swoją znajomość języka na
B1/B1+ i chciałam uczyć się do egzaminu na B2. Czytałam, słuchałam we
własnym zakresie i może trzy maile w życiu napisałam po niemiecku. Teraz
piszę dla Patrycji teksty kilka razy w tygodniu, tworzę własne wypowiedzi
na zadane tematy. Bardzo pozytywnie wpływa to też na zadania z
mówienia, bo słówka dużo szybciej niż przed kursem, po takim codziennym
treningu wpadają do głowy. Można się samemu uczyć w słówek czy struktur
gramatycznych, ale jeśli się tego nie przećwiczy w mowie i piśmie (wraz z
informacją czy używamy w odpowiednim kontekście i np z dobrą odmianą)
może być problem z zapamiętaniem i poprawnym użyciem w życiu
codziennym.
Podsumowując: myślę, że bardzo trudno znaleźć tak rozbudowany kurs
niemieckiego (gdzie wszystko jest nastawione na praktyczne zastosowanie
języka). Dodajcie do tego zaangażowaną i doświadczoną nauczycielkę, o
której świadczą nie tylko blog i sposób w jaki prowadzi media
społecznościowe nastawione na skuteczne NAuczenie niemieckiego, ale też
książki edukacyjne, które wydaje.

