Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty
usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Angielski - A2 - Kierunek Kariera - 112
h – sobota godz. 9.00-12.15 (z 15 min
przerwą)
Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2018/09/04/13528/214268

Cena netto

1 680,00 zł

Cena brutto

1 680,00 zł

Cena netto za godzinę

15,00 zł

Cena brutto za
godzinę

15,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

112

Termin rozpoczęcia
usługi

2018-10-20

Termin zakończenia
usługi

2019-06-08

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2018-09-04

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-05-20

Maksymalna liczba uczestników

10

Kategoria główna KU

Języki

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług
Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES)

Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

EVEREST Krzysztof Nowiński

Osoba do kontaktu

Natalia Florczyk

E-mail

szkolenia@everest.edu.pl

Telefon

+48 12 260 54 00

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem usługi jest podniesienie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego. Szkolenie
przeznaczone jest dla osób, które ukończyły kurs na poziomie A1. Wiedza: zdobycie wiedzy z języka
angielskiego na poziomie A2, umiejętności: doskonalenie i rozwijanie wszystkich sprawności
językowych, poszerzanie zasobu leksykalnego, i znajomości konstrukcji gramatycznych na poziomie
A2; umiejętność rozumienia prostych tekstów pisanych, mówionych i słuchanych; kompetencje:
umiejętność komunikowania się w języku angielskim w prostych i rutynowych sytuacjach. Rozwijanie
umiejętności samokształcenia i oceny własnych umiejętności językowych, przełamywanie barier
językowych.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Szkolenie obejmuje 112 godzin lekcyjnych i nastawione jest na uzyskanie przez uczestników
praktycznych umiejętności posługiwania się językiem angielskim w życiu codziennym. Zajęcia
prowadzone są metodą komunikacyjną i skupiają się na równomiernym rozwinięciu umiejętności w 4
głównych zakresach: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Za pomocą podręcznika oraz ciekawych
autorskich materiałów szkoleniowych, nasi lektorzy pomogą uzyskać zadowalające efekty kształcenia,
które szczegółowo opisane są poniżej:

1. ROZUMIENIE
a/ Słuchanie

- uczestnik potraﬁ zrozumieć wyrażenia i najczęściej używane słowa, związane ze sprawami ważnymi
(np. podstawowe informacje dotyczące rodziny, zakupów, miejsca i regionu zamieszkania,
zatrudnienia). Potrafi zrozumieć główny sens zawarty w krótkich, prostych komunikatach i ogłoszeniach
b/ Czytanie
- potraﬁ czytać bardzo krótkie, proste teksty; znaleźć konkretne, przewidywalne informacje w prostych
tekstach dotyczących życia codziennego, takich jak ogłoszenia, reklamy, prospekty, karty dań, rozkłady
jazdy. Rozumie krótkie, proste listy prywatne.

2. MÓWIENIE
a/ Porozumiewanie się
- uczestnik potraﬁ brać udział w zwykłej, typowej rozmowie wymagającej prostej i bezpośredniej
wymiany informacji na znane tematy. Potraﬁ sobie radzić w bardzo krótkich rozmowach towarzyskich,
nawet jeśli nie rozumie wystarczająco dużo, by samemu podtrzymać rozmowę.
b/ Samodzielne wypowiadanie się
- potraﬁ posłużyć się ciągiem wyrażeń i zdań, by w prosty sposób opisać swoją rodzinę, innych ludzi,
warunki życia, swoje wykształcenie, swoją obecną i poprzednią pracę.

3. PISANIE
- potraﬁ pisać krótkie i proste notatki lub wiadomości wynikające z doraźnych potrzeb. Potraﬁ napisać
bardzo prosty list prywatny, na przykład dziękując komuś za coś.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Osoba po ukończeniu szkolenia na poziomie A2 rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w
zakresie tematów związanych z życiem codziennym (na przykład 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 także w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje,
a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.
Źródło: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/Framework_EN.pdf - oﬁcjalny dokument Rady Europy
na temat poziomów językowych

Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących zdobyć umiejętność posługiwania się językiem
angielskim na poziomie A2. Usługa skierowana jest także do uczestników projektu Kierunek Kariera
realizowanego przez WUP w Krakowie.

Opis warunków uczestnictwa
1. Przystąpienie do testu określającego poziom językowy uczestnika dostępnego w siedzibie CJ Everest
lub na stronie www.everest.edu.pl przed podpisaniem umowy z CJ Everest.
2. Zawarcie umowy z CJ Everest, która określa realizację szkolenia oraz formę rozliczeń na podstawie
bonów szkoleniowych.

3. Uczestnicy projektu Kierunek Kariera są zobowiązani do zapisanie się także na usługę egzaminu,
który w BUR widnieje jako odrębna usługa o nazwie Egzamin TOEIC Bridge - Kierunek Kariera - sesja
czerwcowa 2019
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=214839&preview=1,
2018/09/05/13528/214839

nr

usługi

Materiały dydaktyczne
Lektorzy przeprowadzają zajęcia na podstawie wiodącego podręcznika oraz autorskich materiałów
szkoleniowych.

Informacje dodatkowe
Zawarto umowę z WUP Kraków na rozliczanie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów
szkoleniowych w ramach projektu „Kierunek Kariera”.

Harmonogram
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Przedmiot / Temat
zajęć
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zajęć
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rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Brak danych

Osoby prowadzące usługę
Lokalizacja usługi
Adres:
Kapelanka 13A
30-347 Kraków, woj. małopolskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:
Klimatyzacja,Udogodnienia dla
niepełnosprawnościami,Wi-fi

osób

z

