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Profil lektora języka polskiego i włoskiego

Agnieszka Kosińska

- skończyła filologię polską i
włoską. Obecnie rozwija swoje zainteresowania w zakresie
literaturoznawstwa na studiach doktoranckich.
Interesuje się kulturą Włoch i językiem włoskim. Jej
ulubionym regionem jest Umbria. Jako studentka przez rok
mieszkała w Turynie i studiowała na wydziale Lettere e
Filosofia (Università di Torino). Poza językami, jej pasją jest
muzyka i tańce latynoamerykańskie. Bardzo lubi górskie
wycieczki i wyprawy rowerowe.
Po skończeniu studiów przez kilka lat szukała swojej drogi
zawodowej, pracowała w korporacji. W pracy Lektora
znalazła to, czego szukała – możliwość dzielenia się swoją
wiedzą z innymi, kontakt z ludźmi i zróżnicowane
wyzwania.

„

Prowadzenie zajęć to dla mnie

możliwość
spotykania
się
z
interesującymi ludźmi i wartościowa
obustronnie wymiana doświadczeń. Z
jednej strony, jako lektor, dzielę się
swoją wiedzą, z drugiej strony –
jestem otwarta na swoich kursantów,
i ich doświadczenie. Ta praca to dla
mnie przyjemność, ale też wyzwanie.
Staram się przekazywać swoją wiedzę
w sposób użyteczny i ciekawy, tak
żeby nauka języka była dla moich
uczniów nie ciężką pracą, a
przyjemnym sposobem na spędzanie
czasu.

”

Doświadczenie lektora
Agnieszka prowadzi zajęcia językowe zarówno z dorosłymi,
jak i z młodzieżą i dziećmi. Specjalizuje się w zajęciach
indywidualnych (głównie z kadrą zarządzającą), chętnie
pracuje też w kameralnych grupach. Prowadzi kursy z
osobami z wielu krajów i kontynentów. Jej kursanci
pochodzą z Anglii, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Ameryki
Łacińskiej, Izraela, Turcji, Indii.

Wykształcenie

Znajomość
języków obcych
polski
– native speaker
polski – native speaker
włoski – bardzo dobra
angielski – bardzo dobra

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Filologia polska, studia magisterskie

Pozostała aktywność

Literaturoznawstwo, studia doktoranckie
Uniwersytet Warszawski
Filologia włoska, studia magisterskie
Università di Torino
Filologia włoska (w ramach programu Eramus)

Niedawno Agnieszka rozpoczęła też swoją
przygodę translatorską, w związku z czym
dołączyła do Stowarzyszenia Tłumaczy
Literatury.
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