Intensywny, WAKACYJNY kurs języka
angielskiego poziom A2/B1
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

2019/04/29/14371/387263

Cena netto

1 590,00 zł

Cena brutto

1 590,00 zł

Cena netto za godzinę

53,00 zł

Cena brutto za
godzinę

53,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

30

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-07-01

Termin zakończenia
usługi

2019-09-04

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-04-29

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-07-01

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

Agata Wołczyk

E-mail

agata.wolczyk@clancity.pl

Telefon

666 340 265

Cel usługi
Cel edukacyjny
Intensywny kurs prowadzi do nabycia wiedzy z języka angielskiego na poziomie A2/B1 ze
zdecydowanym naciskiem na umiejętności komunikacyjne. Dużo scenek, dialogów, praktycznego
słownictwa - wszystko, aby umożliwić kursantom sprawne posługiwanie się językiem angielskim w
życiu codziennym jak i zawodowym, co poszerza jego kompetencje społeczne. Kursant nabierze
umiejętności posługiwania się językiem angielskim w mowie oraz piśmie. Będzie potrafił
komunikatywnie porozumiewać się w życiu codziennym oraz nabierał umiejętności na otwarte
rozmowy na różne tematy. Osoba znająca język angielski na tym poziomie powinna posługiwać się
potocznie używanymi zwrotami i podstawowym słownictwem. Uczestnik będzie potrafił używać
wyrażeń dotyczących życia codziennego, potrafi porozumiewać się w prosty sposób w codziennych
sytuacjach, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na znane mu tematy, w prosty
sposób opisuje swoje pochodzenie oraz sprawy dotyczące potrzeb życia codziennego.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
OFERTA OBEJMUJE:
1. System współpracy z kursantami: E-DZIENNIK
konsultacje z lektorem w razie nieobecności lub trudności
Dodatkowo:
opieka metodyka (hospitacje zajęć + dyżury dla kursantów)
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.
Program kursu:

CELE
I
CHARAKTERYSTYKA
OGÓLNA

swobodniejsza komunikacja, umiejętność wyrażania własnych uczuć i
opinii, pierwsze dyskusje w j. obcym, zasób słownictwa umożliwiający
wypowiedź na większość tematów ogólnych
duży nacisk na poprawność gramatyczną, aczkolwiek w mowie częste
błędy
poznanie i podsumowanie całej podstawowej gramatyki i uaktywnianie jej
w produkcji językowej
·podstawowa, ale pełna komunikacja, umiejętność wyrażania uczuć, opinii
opisywanie miejsc i zdarzeń, wprowadzanie dyskusji
kreatywność wypowiedzi – akceptowane nieliczne podstawowe błędy
gramatyczne
w wymowie, próby zbliżenia się do standardu międzynarodowego języka
obcego (tzn. z silnym nacechowaniem narodowościowym, ale
powszechnie akceptowanym i zrozumiałym)
znajomość alfabetu fonetycznego i podstawowych zasad wymowy,
ćwiczenia w rozumieniu ze słuchu naturalnego języka i szlifowanie
wymowy.

KOMUNIKACJA

UMIEJĘTNOŚCI
we
wszystkich
sprawnościach
językowych

LISTENING
READING
SPEAKING
WRITING

4

opowiadanie o zdarzeniach przeszłych (PAST SIMPLE, PAST CONTINUOUS)
opowiadanie o swoich planach (GOING TO, FUTURE SIMPLE)
rozmawianie o zwyczajach i o tym, co się w tej chwili dzieje, np. Do you
speak English? vs. Are you speaking English? (sprawne posługiwanie się
czasami teraźniejszymi PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS)
wyrażanie swojej opinii z użyciem STOPNIOWANIA PRZYMIOTNIKÓW
odgrywanie improwizowanych scenek na role (m.in. lekarz – pacjent, rodzic
– dziecko), które zawierają: proponowanie, sugerowanie, odmowa,
powinność, zakaz i przyzwolenie, dawanie rad, ostrzeganie ( MODALS:
SHOULD, CAN, COULD, MUST, MUSTN’T, COULD)
proste wypowiedzi (np. odpowiadanie na pytanie) na temat swojego
doświadczenia, m.in. gdzie rozmówca był, co widział, czego się nauczył, co
już robił, a czego jeszcze nie (PRESENT PERFECT)
PRIORYTETY:
1. proste zestawienie czasów:
Present Simple vs. Present Continuous
Past Simple vs. Past Continuous
be going to vs. will
Present Perfect vs. Past Simple
1. Present Perfect (III forma czasownika)

GRUPA I:

GRAMATYKA

4 sposoby wyrażania przyszłości, be going to, will, Present Simple, Present
Continuous
trzy formy czasowników nieregularnych w użyciu
czasowniki modalne (can, could, must, should, need)
have to, be able to

WIEDZA
TEORETYCZNA

UMIEJĘTNOŚCI
TESTOWE

skills:
READING
LISTENING
CONTROLLED
SPEAKING

CONTROLLED
WRITING

I okres warunkowy (także zdania czasowe i zerowy okres warunkowy)
strona bierna – (w czasach Present Simple i Past Simple)
gerund vs. infinitive – intro ( z czasownikami: like, hate, love, want, need,
enjoy)
podstawowe zdania definiujące (bez rozróżnienia na defining i nondefining)
pytania o podmiot – intro
wyrażenia 'used to' i 'would'
tworzenie i stopniowanie przysłówków
stopniowanie przymiotników i porównywanie: more… / -er than, less…
than, the most… / -est, the least…, as… as…

GRUPA II:
Past Perfect – intro
mowa zależna – intro (następstwo czasów w stwierdzeniach)
rzeczowniki policzalne i niepoliczalne (some, any, little, few, a little, a few,
much, many)
saxon genitive – nieregularne formy np. children’s party
zaimki each other, one another
zaimki zwrotne – intro
zaimki some, any, every i ich złożenia
podstawowe czasowniki nie występujące w formach ciągłych (posiadanie,
zmysły, rozumienie)
question tags – intro
zwroty “Do you mind...?” oraz “Would you mind...?”
zdania z 'too' i 'enough'

A2+ (opcjonalnie)
II okres warunkowy – intro

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Kurs prowadzi do nabycia wiedzy z języka angielskiego na poziomie A2/B1 ze zdecydowanym naciskiem
na umiejętności komunikacyjne. Kursant nabywa umiejętności poprawnego posługiwania się językiem
angielskim w mowie, zwiększa zasób słownictwa umożliwiający wypowiedź na większość tematów
ogólnych z elementami gramatyki. Kursanci poszerzają swoje umiejętności społeczne, rozwijają
umiejętności wygłaszania opinii, brania udziału w dyskusji czy autoprezentacji, co jest niezbędne w życiu
codziennym , jak i zawodowym.
Osoba posługująca się językiem na poziomie A2/B1
Potrafi swobodniej komunikować się w języku angielskim.
Posiada umiejętność porozumienia się i przełamania barier komunikacyjnych.
Ma umiejętność wyrażania własnych uczuć i opinii w języku obcym.
Ma znajomość alfabetu fonetycznego i podstawowych zasad wymowy.
Potrafi opowiadać o zdarzeniach w czasie przeszłym (PAST SIMPLE, PAST CONTINUOUS).
Potrafi opowiadać o swoich planach (czas przyszły FUTURE SIMPLE oraz GOING TO).
potrafił sprawnie posługiwać się czasami teraźniejszymi (PRESENT SIMPLE i PRESENT

CONTINUOUS)
Potrafi używać czasowników modalnych ( MODALS: SHOULD, CAN, COULD, MUST, MUSTN’T,
COULD)
Potrafi formułować proste wypowiedzi w czasie PRESENT PERFECT.
Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających
jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy typowe i znane.

Grupa docelowa
Kurs przeznaczony jest dla osób dorosłych.
Minimlna liczba kursantów do odbycia się kursu: 4.

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

2019-07-01

17:00

18:30

1:30

2

Język angielski

2019-07-03

17:00

18:30

1:30

3

Język angielski

2019-07-08

17:00

18:30

1:30

4

Język angielski

2019-07-10

17:00

18:30

1:30

5

Język angielski

2019-07-15

17:00

18:30

1:30

6

Język angielski

2019-07-17

17:00

18:30

1:30

7

Język angielski

2019-07-22

17:00

18:30

1:30

8

Język angielski

2019-07-24

17:00

18:30

1:30

9

Język angielski

2019-07-29

17:00

18:30

1:30

10

Język angielski

2019-07-31

17:00

18:30

1:30

11

Język angielski

2019-08-05

17:00

18:30

1:30

12

Język angielski

2019-08-07

17:00

18:30

1:30

LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

13

Język angielski

2019-08-12

17:00

18:30

1:30

14

Język angielski

2019-08-14

17:00

18:30

1:30

15

Język angielski

2019-08-19

17:00

18:30

1:30

16

Język angielski

2019-08-21

17:00

18:30

1:30

17

Język angielski

2019-08-26

17:00

18:30

1:30

18

Język angielski

2019-08-28

17:00

18:30

1:30

19

Język angielski

2019-09-02

17:00

18:30

1:30

20

Język angielski

2019-09-04

17:00

18:30

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:

