Kurs języka angielskiego metodą
bezpośrednią na poziomie A2
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

2019/08/20/30608/444790

Cena netto

1 540,00 zł

Cena brutto

1 540,00 zł

Cena netto za godzinę

70,00 zł

Cena brutto za
godzinę

70,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

22

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-09-16

Termin zakończenia
usługi

2019-12-30

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-09-02

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-09-13

Maksymalna liczba uczestników

2

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?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

English Please Radosław Obuchowski

Osoba do kontaktu

Radosław
Obuchowski

E-mail

anglista@gmail.com

Telefon

+48 501 856 425

Cel usługi
Cel edukacyjny
W początkowych etapach nauki przede wszystkim przełamanie bariery psychologicznej i nabranie
odwagi w posługiwaniu się językiem obcym oraz poznanie podstawowego słownictwa
umożliwiającego zrozumienie i przekazanie najprostszych komunikatów. W dalszej kolejności
poszerzanie kompetencji głównie w zakresie mówienia i słuchania, rozbudowywanie słownictwa,
wyrażeń i konstrukcji gramatycznych. Po ukończeniu szkolenia uczestnik rozumie znaczenie
głównych wątków przekazu zawartego w dość 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 danego języka. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w
szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem
dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań. Kurs ma na celu również rozwinięcie
kompetencji społecznych, przekrojowych, przydatnych w interakcji, współpracy, a nawet
kontrolowaniu emocji. Nauka języka obcego rozwinie zdolności rozwoju osobistego zarówno w
kontekście zawodowym jak i osobistym.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
GRAMATYKA:
• odmiana czasowników to be, to have (pytania, przeczenia)
• wyrażenia there is/are
• zaimki osobowe (w formie dopełnieniowej, wskazujące, określ. dzierżawcze, zaimki dzierżawcze)
• rzeczowniki - liczba mnoga, dopełniacz saksoński, policzalne/niepoliczalne
• czasy: teraźniejszy prosty, teraźniejszy ciągły, przeszły prosty, przyszły prosty,
• Present Perfect
• konstrukcja be going to
• przymiotniki (stopniowanie)
• przysłówki (stopniowanie)
• tryb rozkazujący
• czasowniki modalne can, could, may, must, will, would etc.
• przyimki
• czasowniki nieregularne

SŁOWNICTWO:
• liczebniki główne/porządkowe
• określanie dat
• rodzina i związki rodzinne
• zawody
• codzienne czynności
• dom/mieszkanie - opis
• jedzenie i picie
• spędzanie wolnego czasu
• pogoda/pory roku
• podróże - kraje, ludzie, transport
• kupowanie - sklepy
• ubiór, opis wyglądu i cech charakteru
• uczucia i reakcje • samopoczucie/choroby
• przyszłość - przewidywanie
UMIEJĘTNOŚCI:
• znajomość alfabetu i umiejętność literowania słów, odczytywania alfabetu fonetycznego IPA
• umiejętność przedstawiania się i opowiadania o sobie
• przedstawianie ludzi, zapoznawanie się z nowymi osobami
• wymiana adresów, telefonów, krótkie rozmowy telefoniczne
• opis osób, wyglądu, charakteru, upodobań, umiejętności
• określanie czasu

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
SŁUCHANIE:
• uczestnik rozumie, gdy ktoś mówi stosunkowo wolno i w miarę wyraźnie
• proste wskazówki
• pytania i polecenia wymawiane wolno i wyraźnie
CZYTANIE
Uczeń rozumie:
• krótkie i proste wiadomości
• proste wskazówki, jak dostać się z jednego punktu do drugiego punktu
• proste wiadomości pozostawiane przez współpracowników
• słowa i zwroty na tablicach informacyjnych, z którymi ma kontakt na co dzień
• treść kwestionariusza
• podstawowe informacje na temat ludzi czytane na stronach internetowych, w gazetach
MÓWIENIE
Uczeń potrafi:
• przedstawić siebie oraz kogoś, a także przywitać się i pożegnać
• odpowiedzieć na proste pytania, a także porozumieć się w razie potrzeby, w codziennych
• sytuacjach
• zadać proste pytania dotyczące codziennych sytuacji
PISANIE :
Kursant potrafi:
• wypełnić podstawowe dane osobowe w kwestionariuszu

• napisać np. pocztówkę z pozdrowieniami z wakacji, krótką notatkę informacyjną gdzie przybywa, o
której będzie itp.

Grupa docelowa
Kurs jest przeznaczony dla osób, dla których najważniejszym aspektem w nauce języka obcego jest
mówienie oraz słuchanie ze zrozumieniem.

Materiały dydaktyczne
Podczas kursu uczestnicy będą korzystać z materiałów dostarczonych przez jego organizatora, tj. w
szczególności autorskie podręczniki oraz płyty CD do metody bezpośredniej - Direct Method
wydawnictwa DLLAB.

Informacje dodatkowe
- karta usługi ma charakter informacyjny
- harmonogram będzie ustalany indywidualnie
- istnieje możliwość doﬁnansowania szkolenia w 80% z Podmiotowego Systemu Finansowania w
województwie warmińsko-mazurskim

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

język angielski

2019-10-17

14:00

15:00

1:00

2

język angielski

2019-10-21

14:00

15:00

1:00

3

język angielski

2019-10-24

14:00

15:00

1:00

4

język angielski

2019-10-28

14:00

15:00

1:00

5

język angielski

2019-10-31

14:00

15:00

1:00

6

język angielski

2019-11-04

14:00

15:00

1:00

7

język angielski

2019-11-07

14:00

15:00

1:00

8

język angielski

2019-11-11

14:00

15:00

1:00

9

język angielski

2019-11-14

14:00

15:00

1:00

10

język angielski

2019-11-18

14:00

15:00

1:00

11

język angielski

2019-11-21

14:00

15:00

1:00

LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

12

język angielski

2019-11-25

14:00

15:00

1:00

13

język angielski

2019-11-28

14:00

15:00

1:00

14

język angielski

2019-12-02

14:00

15:00

1:00

15

język angielski

2019-12-05

14:00

15:00

1:00

16

język angielski

2019-12-09

14:00

15:00

1:00

17

język angielski

2019-12-12

14:00

15:00

1:00

18

język angielski

2019-12-16

14:00

15:00

1:00

19

język angielski

2019-12-19

14:00

15:00

1:00

20

język angielski

2019-12-23

14:00

15:00

1:00

21

język angielski

2019-12-26

14:00

15:00

1:00

22

język angielski

2019-12-30

14:00

15:00

1:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Radosław Obuchowski

Obszar specjalizacji

język angielski na wszystkich poziomach
zaawansowania oraz język specjalistyczny w
zakresie medycyny oraz biznesu i - do pewnego
stopnia - prawa

Doświadczenie zawodowe

Ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie
nauki języków obcych (angielski i hiszpański),
głównie metodą bezpośrednią (Direct Method)
różnych - głównie dorosłych - grup zawodowych
na wszystkich poziomach znajomości języka: inżynierowie z firmy FLSmidth MAAG Gear oficerowie policji z Komendy Miejskiej w Elblągu lekarze różnej specjalności z Zespolonego
Szpitala Wojewódzkiego w Elblągu

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Wieloletnie nauczanie indywidualne klientów
indywidualnych (w tym właścicieli firm, dyrektorów
itp.) jak i korporacyjnych (grupy w dużych i
ugruntowanych na rynku firmach)

Wykształcenie

wyższe licencjackie

Lokalizacja usługi
Adres:
12 Lutego 25
82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Budynek
w
centrum
miasta
(Świat
Dziecka). Sale lekcyjne znajdują się na
drugim piętrze.

Warunki logistyczne:
Wi-fi

