JĘZYK ANGIELSKI – SZYBKA NAUKA –
ZAJĘCIA W MINI GRUPIE 4-6 OSÓB –
POZIOM ZAAWANSOWANY B2+/C1 120 godzin - BONY NA SZKOLENIA DOFINANSOWANIE 88%
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

2019/08/14/7806/442962

Cena netto

4 990,00 zł

Cena brutto

4 990,00 zł

Cena netto za godzinę

41,58 zł

Cena brutto za
godzinę

41,58

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

120

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-09-16

Termin zakończenia
usługi

2020-05-31

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-08-14

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-09-16

Maksymalna liczba uczestników

6

Kategoria główna KU

Języki

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance

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

Nie

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

Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego
wypracowano system walidacji i certyfikowania
efektów uczenia się na poziomie
międzynarodowym (lista zidentyfikowanych
certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Certyfikat potwierdzający znajomość języka wg.
klasyfikacji CEFR

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

ENGLISH EXPERT Paweł Dąbrowski

Osoba do kontaktu

Paweł Dąbrowski

E-mail

szkola@englishexpert.pl

Telefon

502 146 543

Cel usługi
Cel edukacyjny
WAŻNE: PRZED WYPEŁNIENIEM WNIOSKU O BON SZKOLENIOWY (DRUGIEGO W KOLEJNOŚCI PO
FORMULARZU REKRUTACYJNYM) NALEŻY KONIECZNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ NAMI W CELU
POTWIERDZENIA PRAWIDŁOWEGO NUMERU KURSU NADAWANEGO W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH.
KURS, KTÓREGO OPIS ZAMIESZCZONY JEST POD TYM NUMEREM MA CHARAKTER POGLĄDOWY, A
JEGO DOCELOWY NUMER BĘDZIE PRZYPISANY KONKRETNEJ GRUPIE. Celem kursu jest szybkie
przygotowanie uczestników do samodzielnego posługiwania się językiem w życiowych sytuacjach
poprzez rozwijanie umiejętności komunikacji ustnej i pisemnej w języku angielskim na poziomie
zaawansowanym – B2+/C1 w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (CEFR), ze
szczególnym wskazaniem na wykorzystanie w środowisku zawodowym. Osoba posługująca się
językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także
znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego
trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w
kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne,
dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie
posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu. Szybkie
efekty uzyskiwane są dzięki skupieniu na rozwijaniu umiejętności rozmowy (80% czasu zajęć)
również z udziałem native speakerów brytyjskich i amerykańskich. SKUTECZNOŚĆ I JAKOŚĆ
ZREALIZOWANYCH PRZEZ NAS USŁUG POTWIERDZAJĄ WYSOKIE OCENY UZYSKANE W BAZIE.
WAŻNE: Aby upewnić się, że wybierasz poziom najbardziej odpowiedni dla siebie, w możesz nas
odwiedzić od poniedziałku do piątku między godz. 8.30 a 18.30 przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 (róg
ul. Legionowej), aby wypełnić krótki test pozycjonujący. Możesz też wysłać do nas wiadomość
poprzez stronę: http://www.englishexpert.pl/kontakt/kontakt.html

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Kurs skierowany jest do osób, które posiadają średniozaawansowaną znajomość języka, ale chcą
poszerzyć
słownictwo
oraz
zwiększyć
poprawność
gramatyczną
i płynność
wypowiedzi. Będzie realizowany w grupach 4-6-osobowych. Uczestnicy zostaną podzieleni
na grupy, według preferowanych dni i godzin zajęć. Zajęcia najczęściej odbywają się w
godzinach popołudniowych (start od 15, 16.30 lub 17.00) oraz wieczornych (start od
18.30), 2 dni w tygodniu po 90 min. przez 8 miesięcy, z 2-miesięczną przerwą wakacyjną
w okresie letnim.
Zajęcia odbywają się 2 dni w tygodniu po 90 min. przez 8 miesięcy, z 2-miesięczną
przerwą wakacyjną w okresie letnim.
Dokładne dni i godziny zajęć będą ustalone z uczestnikami.

Kurs zakłada ocenę poziomu wejściowego oraz wyjściowego i kończy się wydaniem
międzynarodowego certyfikatu, zgodnego ze skalą CEFR (ESOKJ).
Zobacz: https://www.youtube.com/watch?v=vLrnHfasZE0

Program kursu obejmuje m.in. następujące ogólne elementy i konstrukcje językowe:
wszystkie czasy gramatyczne służące do precyzyjnego określania stanów i czynności w
teraźniejszości, przeszłości i przyszłości
złożone konstrukcje twierdzeń, pytań i przeczeń
zwroty i pytania grzecznościowe
rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki stosowane w złożonych wypowiedziach, dotyczące spraw i
zdarzeń typowych dla większości sytuacji komunikacyjnych
przymiotniki i przysłówki w stopniu wyższym i najwyższym
zaimki względne w poszerzonym zakresie zastosowań
strona bierna
wyrażenia warunkowe
mowa zależna
dobór odpowiedniego rejestru wypowiedzi
Ponadto program zawiera komponenty języka biznesowego:
rozmowy o kosztach i warunkach umowy
prezentacje
branie udziału w spotkaniach biznesowych
wyrażanie opinii
prowadzenie negocjacji
zarządzanie projektem i ludźmi
służbowe rozmowy telefoniczne i telekonferencyjne
zwroty potrzebne w podróżach służbowych
rozmowy nieformalne,
nawiązywanie kontaktów
wyjście do restauracji z klientem
prośby o wyjaśnienie, powtórzenie, sparafrazowanie, przeliterowanie informacji, etc.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Dzięki przewadze konwersacji, kurs pozwala znacząco zwiększyć płynność wypowiedzi, a ponadto
umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności m.in. w następujących zakresach:
wprawne konstruowanie wypowiedzi w czasach przeszłych, teraźniejszych i przyszłych;
rozumienie i stosowanie większości twierdzeń, pytań i przeczeń stosowanych w typowych
sytuacjach komunikacyjnych;
mówienie o sobie i innych w szczegółach;
dokładne opisywanie miejsc;
porównywanie złożonych cech i sytuacji;
określanie wzajemnych relacji w szerokim zakresie;
opisywanie większości cech charakteru i wyglądu;
precyzyjne określanie uczuć;
wskazywanie drogi ze szczegółami;
wprawna komunikacja w podróży i podczas wyjazdów zagranicznych;
rozmowy w kawiarni lub restauracji;
pobyt w hotelu;
robienie zakupów z wykorzystaniem szerokiego zasobu słownictwa i prowadzeniem negocjacji;
prawidłowy dobór słownictwa pod kątem kolokacji w szerokim zakresie;
pozyskiwanie i wyrażanie złożonych informacji;
swobodne prowadzenie luźnych rozmów towarzyskich;
napisanie wiadomości lub maila;
rozmowy telefoniczne;
podtrzymywanie rozmowy i okazywanie zainteresowania.
Efekty kształcenia podlegają weryfikacji w skali od 1 do 5.
U osób korzystających programu 3.2.2. kurs
zdobycia międzynarodowego certyfikatu językowego.

kończy

się

egzaminem

prowadzącym

do

Grupa docelowa
Kurs skierowany jest do osób, które posiadają średniozaawansowaną znajomość języka, ale chcą
poszerzyć słownictwo oraz zwiększyć poprawność gramatyczną i płynność wypowiedzi do celów
prywatnych i zawodowych.

Opis warunków uczestnictwa
Opis warunków uczestnictwa:
1. Wypełnienie testu wstępnego – w momencie zapisania się na usługę udostępniamy test.
2. Podpisanie umowy.

Materiały dydaktyczne
Uczestnicy otrzymują oryginalne materiały do nauki oraz dostęp do wielu materiałów dodatkowych, w
tym multimediów.

Informacje dodatkowe
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Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

język angielski

2019-09-16

16:30

18:00

1:30

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Luke Kozlowski

Obszar specjalizacji
Doświadczenie zawodowe
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

Lokalizacja usługi
Adres:
M. Curie-Skłodowskiej 3
15-094 Białystok, woj. podlaskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

