Intensywny, WAKACYJNY kurs języka
angielskiego, poziom B1+/B2,
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

2019/04/29/14371/387200

Cena netto

1 115,00 zł

Cena brutto

1 115,00 zł

Cena netto za godzinę

53,10 zł

Cena brutto za
godzinę

53,10

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

21

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-08-05

Termin zakończenia
usługi

2019-09-18

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-05-29

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-09-18

Maksymalna liczba uczestników

8

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

CLAN CITY Diana Kubica

Osoba do kontaktu

Klaudia Biadała

E-mail

zabrze1@clancity.pl

Telefon

662137881

Cel usługi
Cel edukacyjny
Intensywny kurs języka angielskiego prowadzi nabycia wiedzy na poziomie B1+/B2 ze
zdecydowanym naciskiem na umiejętności komunikacyjne oraz gramatykę języka angielskiego. Dużo
scenek, dialogów, praktycznego słownictwa - wszystko, aby umożliwić kursantom sprawne
posługiwanie się językiem angielskim w życiu codziennym jak i zawodowym, co poszerza
kompetencje społeczne uczestników. Poziom B1+/B2 prezentują osoby posługujące się językiem
obcym w stopniu średniozaawansowanym. Uczestnik potrafi swobodnie komunikować się, rozumie
znaczenie głównych wątków zawartych w złożonych wypowiedziach na tematy konkretne i
abstrakcyjne. Kursant potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by przeprowadzić
rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, bez specjalnego wysiłku żadnej ze stron. Potrafi
formułować przejrzyste, szczegółowe wypowiedzi, jednocześnie wyjaśniając swój punkt widzenia na
dany temat oraz rozważając wady i zalety różnych możliwości.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Program dedykowany osobom dorosłym. Priorytetami są:
praktyczna umiejętność posługiwania się językiem obcym, przede wszystkim w kontekstach
sytuacyjnych w życiu zawodowym i prywatnym – umiejętność porozumiewania się traktowana jest
tu priorytetowo
nacisk na rozwój teoretyczny i praktyczny z zakresu gramatyki jezyka angielskiego
rozwijanie płynności językowej (FLUENCY) oraz przełamywanie bariery komunikacyjnej
OFERTA OBEJMUJE:
1. System współpracy z kursantami:
E-DZIENNIK- dostęp do listy obecności oraz ocen; możliwość wymiany wiadomości z lektorem;
dodatkowo lektor zamieszcza informacje o materiale zrealizowanym podczas każdych zajęć,
zadaniu domowym oraz testach
Dodatkowo:
opieka metodyka
Rzetelny system ewaluacji postępów oparty na testach i systemie zaliczeń poszczególnych

elementów kursu oraz CERTYFIKAT ukończenia kursu wraz z opisem poziomu według Rady
Europy.
Oferta nie obejmuje podręczników.

CELE
I
CHARAKTERYSTYKA
OGÓLNA

płynność i podstawowa poprawność językowa
przejście na wyższy stopień wtajemniczenia w język obcy – pełna
komunikacja, korygowanie błędów i poznawanie coraz
trudniejszych struktur gramatycznych
uczniowie „puszczani” są na głęboką wodę pracując z materiałem
językowym często przekraczającym ich wiedzę (autentyczne
teksty, filmy, nagrania audio) i wyrabiają w sobie umiejętność
radzenia sobie z trudnościami
uczniowie przejmują znaczną część odpowiedzialności za naukę
– nauczyciel ma raczej służyć radą i pomocą
WAŻNE: poprawność gramatyczna – ustawiczne korygowanie błędów
pełna świadomość zasad gramatycznych – etap kontrolowania
nawet spontanicznej wypowiedzi pod względem poprawności
asymilowanie trudniejszego słownictwa do słownika czynnego
swobodna i kreatywna komunikacja
korygowanie błędów fonetycznych i intonacyjnych
przewidywanie wymowy nowych słów
znajomość alfabetu fonetycznego i podstawowych zasad
wymowy, ćwiczenia w rozumieniu ze słuchu naturalnego języka i
szlifowanie wymowy (Talk It Over i Sound Bridge)

KOMUNIKACJA

wyrażanie opinii na różne tematy, umiejętność uzasadnienia
swojego zdania
poprawne dobieranie podstawowych struktur gramatycznych w
wypowiedzi zarówno w zdaniach twierdzących, jak i w pytaniach i
przeczeniach
UMIEJĘTNOŚCI
we
wszystkich
sprawnościach
językowych

LISTENING
READING
SPEAKING
WRITING

4

PRESENT SIMPLE
PRESENT CONTINUOUS
PAST SIMPLE
PAST CONTINUOUS
FUTURE SIMPLE
GOING TO
HAVE GOT
THERE IS/ARE
PODSTAWOWE CZASOWNIKI MODALNE
informowanie o niedawnych wydarzeniach i ich skutkach,
opowiadanie o doświadczeniach i inne użycia czasu PRESENT
PERFECT
używanie STRONY BIERNEJ w czasach PRESENT SIMPLE I PAST
SIMPLE (m.in. opisywanie do czego są używane rozmaite
narzędzie i sprzęty)
komunikowanie się z użyciem 1 OKRESU WARUNKOWEGO
PRIORYTETY:
1. Poprawna budowa pytań (różne czasy i struktury)

2. Podstawowe zestawienie: okresy warunkowe, strona
bierna, mowa zależna, czasowniki modalne i ich
zamienniki

GRUPA I:

GRAMATYKA

WIEDZA
TEORETYCZNA

UMIEJĘTNOŚCI
TESTOWE

skills:
READING

zestawienie czasów: Present Simple, Present Continuous, Past
Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect
Continuous, used to
Present Perfect Continuous
Past Perfect
Future Continuous
will vs. be going to vs. Present Continuous vs. Present Simple
I okres warunkowy (+ zdania czasowe)
II okres warunkowy
III okres warunkowy – intro
czasowniki modalne w teraźniejszości (can, could, may, might,
must (shall), should, ought to, need) oraz have to, be able to, be
allowed to
czasowniki modalne w przeszłości – intro
strona bierna – czasy proste, ciągłe i perfect
podstawowa mowa zależna: następstwo czasów, stwierdzenia,
pytania i polecenia (ask, tell, say)
reporting verbs – intro
gerund vs infinitive
pytania: subject vs object questions
pytania pośrednie
question tags
imiesłowy – przymiotniki o końcówkach -ed lub -ing
przyimki (zestawienia z czasownikami, rzeczownikami i
przymiotnikami)
budowa słowotwórcza (przedrostki i przyrostki) - intro

LISTENING
CONTROLLED
SPEAKING

CONTROLLED
WRITING

GRUPA II:
stative vs dynamic verbs
Present Continuous do wyrażania czynności irytujących (always,
constantly, continually, forever)
Present Perfect w zdaniach It's the first time...
relative clauses – defining vs non-defining
Future Perfect – intro
I wish – intro
causative have – intro
przymiotniki po zmysłach
konstrukcja 'make sb do sth'
liczba mnoga rzeczownika – wyjątki
nieregularne stopniowanie przymiotnika
dopowiedzenia “so do I’ we wszystkich formach
zaimki 'either – or', 'neither – nor'
zaimki each other, one another

zdania przyczynowe i celowe - intro (w tym zdania ze spójnikami
although, though, in spite of, however)
Opcjonalnie:
III okres warunkowy
unreal past - intro
causative ‘have’

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Kurs prowadzi do nabycia wiedzy z języka angielskiego na poziomie B1+/B2 ze zdecydowanym
naciskiem na umiejętności komunikacyjne oraz gramatykę języka angielskiego.Kursant nabywa
umiejętności komunikacyjnych na zaawansowanym poziomie oraz nabywa kompetencji społecznych:
potraﬁ coraz swobodniej prowadzić rozmowy na różne tematy, komunikatywnie porozumiewa się na
codzień jak i w pracy. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych
wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie
z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potraﬁ porozumiewać się
na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie
powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potraﬁ – w szerokim zakresie tematów –
formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko
w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Grupa docelowa
Kurs przeznaczony jest dla osób dorosłych.
Minimalna liczba uczestników do odbycia się kursu: 4 osoby.

Opis warunków uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa jest podejście do testu kwaliﬁkującego oraz rozmowy w języku angielskim, a
także podpisanie umowy o świadczenie usług Clan City.

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

Język angielski

2019-08-05

18:40

20:10

1:30

2

Język angielski

2019-08-07

18:40

20:10

1:30

3

Język angielski

2019-08-12

18:40

20:10

1:30

4

Język angielski

2019-08-14

18:40

20:10

1:30

5

Język angielski

2019-08-19

18:40

20:10

1:30

LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

6

Język angielski

2019-08-21

18:40

20:10

1:30

7

Język angielski

2019-08-26

18:40

20:10

1:30

8

Język angielski

2019-08-28

18:40

20:10

1:30

9

Język angielski

2019-09-02

18:40

20:10

1:30

10

Język angielski

2019-09-04

18:40

20:10

1:30

11

Język angielski

2019-09-09

18:40

20:10

1:30

12

Język angielski

2019-09-11

18:40

20:10

1:30

13

Język angielski

2019-09-16

18:40

20:10

1:30

14

Język angielski

2019-09-18

18:40

20:10

1:30

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Małgorzata Kociubińska

Obszar specjalizacji

Język angielski, nauczanie osób dorosłych,
młodzieży oraz dzieci.

Doświadczenie zawodowe

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu
kursów indywidualnych i grupowych dla dzieci,
młodzieży i dorosłych.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Kilkuletnie doświadczenie w realizacji kursów dla
osób dorosłych.

Wykształcenie

Mgr filologii angielskiej, specjalizacja
tłumaczeniowa.

Lokalizacja usługi
Adres:
Sądowa 4/1
41-800 Zabrze, woj. śląskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

