JĘZYK ANGIELSKI – SZYBKA NAUKA –
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE 166 godz. POZIOM PODSTAWOWY A1+/A2
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

2019/08/23/7806/446033

Cena netto

15 000,00 zł

Cena brutto

15 000,00 zł

Cena netto za godzinę

90,36 zł

Cena brutto za
godzinę

90,36

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

166

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-09-16

Termin zakończenia
usługi

2020-05-31

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-08-23

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-12-31

Maksymalna liczba uczestników

1

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
Celem kursu jest szybkie przygotowanie uczestników do samodzielnego posługiwania się językiem w
życiowych sytuacjach i przełamanie bariery językowej poprzez rozwijanie umiejętności komunikacji
ustnej i pisemnej w języku angielskim na poziomie podstawowym - A1/A2 w Europejskim Systemie
Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie
wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje
dotyczące rozmówcy i jego rodziny, zakupów, pracy). Potrafi przedstawiać siebie i innych oraz
formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi,
których zna i rzeczy, które posiada. Potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach
komunikacyjnych, wymagających prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i
typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy
związane z najważniejszymi potrzebami. Szybkie efekty uzyskiwane są dzięki skupieniu na rozwijaniu
umiejętności rozmowy (80% czasu zajęć) z wykorzystaniem licencjonowanej metody bezpośredniej
oraz nauce tylko najbardziej praktycznych struktur gramatycznych. Firma ENGLISH EXPERT z
powodzeniem stosuje ten skuteczny sposób nauki dorosłych od kilkunastu lat. SKUTECZNOŚĆ I
JAKOŚĆ ZREALIZOWANYCH PRZEZ NAS USŁUG POTWIERDZAJĄ WYSOKIE OCENY UZYSKANE W BAZIE.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Kurs skierowany jest do osób, które zaczynają naukę języka.
Dokładne dni i godziny zajęć będą ustalone z uczestnikami.
Wymiar kursu wynosi 166 godzin lekcyjnych (1 godzina lekcyjna = 45 min.)

Program kursu obejmuje m.in. następujące elementy i konstrukcje językowe:
litery alfabetu
cyfry i liczby
zaimki osobowe
zaimki dzierżawcze
podstawowe czasy gramatyczne
konstrukcje twierdzeń, pytań i przeczeń
liczba pojedyncza i mnoga
podstawowe rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki
podstawowe zwroty grzecznościowe

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Dzięki przewadze konwersacji, kurs skutecznie uczy mówić w nowym języku, a ponadto umożliwia
zdobywanie wiedzy i umiejętności m.in. w następujących zakresach:
alfabet i literowanie;
rozumienie i stosowanie cyfr i liczb;
rozumienie i stosowanie twierdzeń, pytań i przeczeń;
przedstawianie się;
mówienie o miejscu zamieszkania;
określanie położenia;
udzielanie prostych wskazówek;
rozmowa o gotowaniu i potrawach;
opisywanie ludzi, w tym nazywanie i opisywanie narodowości, zawodów, członków rodziny i
znajomych;
nazywanie uczuć;
określanie posiadania i przynależności;
robienie zakupów;
zamawianie w kawiarni lub restauracji;
spędzanie wolnego czasu;
porozumiewanie się w podróży.
Efekty oceniane są na koniec kursu w formie egzaminu wewnętrznego w skali ocen 1-5
Kurs kończy się egzaminem prowadzącym do zdobycia międzynarodowego certyﬁkatu
językowego.

Grupa docelowa
Kurs skierowany jest do osób, które zaczynają naukę języka.

Opis warunków uczestnictwa
Opis warunków uczestnictwa:
Podpisanie umowy

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

tym multimediów.

Informacje dodatkowe
Z powodu dużego rozciągnięcia kursu w czasie możliwe nieoczekiwane zmiany harmonogramu i
prowadzących.

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

język angielski

2019-09-18

18:30

20:00

1:30

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Julita Popowska

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:

