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

Indywidualny kurs języka
hiszpańskiego
Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2018/12/20/13683/263629

Cena netto

5 400,00 zł

Cena brutto

5 400,00 zł

Cena netto za godzinę

120,00 zł

Cena brutto za
godzinę

120,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

45

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-02-14

Termin zakończenia
usługi

2019-09-30

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2018-12-20

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-01-14

Maksymalna liczba uczestników

1

Kategoria główna KU

Języki

Kategorie dodatkowe KU

Języki

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance

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

Szkoła Języków Obcych LEKTOR
Wiesława Myszkowska Roman
Myszkowski Spółka Jawna

Osoba do kontaktu

Roman Myszkowski

E-mail

r.myszkowski@lektor.com.pl

Telefon

Cel usługi
Cel edukacyjny
Poprawa umiejętności językowych , uzyskanie poprawy w zakresie komunikacji- mówienie,
rozumienie

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Realizacja zajęć na poziomie dostosowanym po potrzeb kursanta i poziomu językowego.
Zajęcia prowadzone są w formie zajęć indywidualnych lub małych grup.
Tematy i słownictwo z języka ogólnego jak i zakresu biznesowego - wg ustaleń z klientem.
Program obejmuje 60 lekcji po 45 min ( co jest równe 45 godzin po 60 minut). Proponujemy spotkania 2
razy w tygodniu po 2 lekcje- 1,5h.
Zajecia prowadzone komunikacyjnie. Tylko zajęcia praktyczne, dużo ćwiczeń z komunkacji - rozmowy,
scenki , dialogi.
Możliwość zajęć w naszej szkole lub u klienta.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Zdobycie sprawności w zakresie komunikacji, poprawa umiejętności mówienia, rozumienia.
Wprowadzenie struktur języka biznesowego.

Grupa docelowa
osoby dorosłe - mikro lub mali przedsieniorcy lub ich pracownicy

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Brak danych

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Anna N

Obszar specjalizacji

Kursy ogólnego języka jak i biznesowe

Doświadczenie zawodowe

wieloletnie prowadzenie kursów i szkoleń
językowych

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

wieloletnie prowadzenie kursów i szkoleń
językowych

Wykształcenie

filologiczne

Lokalizacja usługi
Adres:
Oławska 25
50-123 Wrocław, woj. dolnośląskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

