JĘZYK ANGIELSKI – SZYBKA NAUKA –
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE 100 godz. –
POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANYNIŻSZY A2+/B1 - FORMA ZDALNA
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
usługa prowadzona w formie zdalnej

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/08/23/7806/446126

Cena netto

9 000,00 zł

Cena brutto

9 000,00 zł

Cena netto za godzinę

90,00 zł

Cena brutto za
godzinę

90,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

100

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
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego
walidację
ENGLISH EXPERT Paweł Dąbrowski
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
ETS Global
Podmiot prowadzący walidację nie jest
zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w
BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii
Podmiotów
uprawnione do realizacji procesów walidacji i
certyfikowania na mocy innych przepisów prawa

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

Cel usługi

Telefon

502 146 543

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 średniozaawansowanym-niższym – A2+/B1 w
Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Osoba posługująca się językiem na tym
poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych
wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego
itd. Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas
podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na
tematy, które są jej znane lub które ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia,
marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany. 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.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Kurs skierowany jest do osób, które poznały już podstawy, ale wciąż nie przełamały bariery językowej.
Dokładne dni i godziny zajęć będą ustalone z uczestnikami.
Wymiar kursu wynosi 100 godzin lekcyjnych (1 godzina lekcyjna = 45 min.)
Program kursu obejmuje m.in. następujące elementy i konstrukcje językowe:
liczby
daty
czasy gramatyczne służące do określania stanów i czynności w teraźniejszości, przeszłości i
przyszłości
konstrukcje twierdzeń, pytań i przeczeń
zwroty grzecznościowe
rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki stosowane w standardowych wypowiedziach, dotyczących
spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd.
przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym
zaimki względne
podstawy strony biernej
podstawowe wyrażenia warunkowe
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE CZĘŚCI USŁUGI REALIZOWANEJ W FORMIE ZDALNEJ:
Platforma / rodzaj komunikatora
Skype
Wymagania systemowe Skype'a dla pulpitu Windows
Komputer z systemem Windows
Wersja
Program Skype na komputerze z systemem Windows wymaga:
Systemu Windows 10 w wersji 1507 lub nowszej

Systemu Windows 8
Systemu Windows 7
Systemu Windows 32 (obsługiwane są wersje 64- i 64-bitowe)
Procesor
Co najmniej 1 GHz
Pamięć RAM
Co najmniej 512 MB
Dodatkowe oprogramowanie
DirectX w wersji 9.0 lub nowszej

Wymagania systemowe programu Skype dla systemu Windows 10
Windows 10 - Wersja 12
Windows 10 (wersja 1607 i 1703)
Wersja 14
Windows 10 (wersja 1709) lub wyższa

Wymagania systemowe Skype'a dla Maca
Komputer Mac
Wersja
Program Skype na komputer Mac wymaga systemu Mac OS X 10.10 lub nowszego
Procesor
Co najmniej Intel 1 GHz (Core 2 Duo)
Pamięć RAM
Co najmniej 1 GB
Dodatkowe oprogramowanie
Najnowsza wersja programu QuickTime
Uwaga: W systemie Mac OS X 10.9 użytkownicy nie będą mogli przeprowadzić aktualizacji Skype’a do
wersji nowszej niż 8.49.0.49.

Wymagania systemowe programu Skype dla systemu Linux
Linux
Wersja
Ubuntu 14.04+ (wersja 64-bitowa)
Debian 8.0+ (wersja 64-bitowa)
OpenSUSE 13.3+ (wersja 64-bitowa)

Fedora Linux 24+ (wersja 64-bitowa)
Procesor
Procesor Intel Pentium 4 lub nowszy z SSE2 lub SSE3
Pamięć RAM
Co najmniej 512 MB
Dodatkowe oprogramowanie
libappindicator1 lub GtkStatusIcon do wyświetlania ikony zasobnika (opcjonalnie)

Wymagania systemowe programu Skype dla systemu Android
Android
Wersja
Android 4.0.4 i nowsze wersje
Sprzęt
Zależnie od producenta — patrz uwaga poniżej
Wolne miejsce
Co najmniej 32 MB
Uwagi:
Skype jest w pełni obsługiwany na urządzeniach z procesorami ARMv7 (lub umożliwiającymi
uruchamianie ich zestawów instrukcji). Skype działa na urządzeniach z procesorami ARMv6, ale
wówczas rozmowy wideo nie są obsługiwane. Przykłady urządzeń z procesorem ARM w wersji 6:
Samsung Galaxy Ace, HTC Wildﬁre. W razie wątpliwości sprawdź w instrukcji obsługi typ procesora
zainstalowanego w urządzeniu lub skontaktuj się z producentem.

Wymagania systemowe Skype'a dla iOS
iOS
Wersja
Skype na telefonie iPhone i tablecie iPad wymaga systemu iOS 10 lub nowszego
Uwaga: Użytkownicy telefonu iPhone i tabletu iPad z systemem iOS 9 nie będą mogli przeprowadzić
aktualizacji Skype’a do wersji nowszej niż 8.34.0.72.

Wymagania systemowe programu Skype w przeglądarce
Skype w przeglądarce
Obsługiwana przeglądarka internetowa - Microsoft Edge i najnowsze wersje Chrome. Skype w
przeglądarce nie jest obsługiwany na telefonach komórkowych ani tabletach. Natomiast aplikacja Skype
jest dostępna do pobrania na tych urządzeniach.
Uwaga: Użytkownicy systemu Windows 7 lub Windows 8/8.1 mogą mieć możliwość zalogowania się, ale
mogą nie mieć dostępu do pełnego środowiska programu Skype w przeglądarce.

Wymagania dotyczące łącza
W poniższej tabeli przedstawiono minimalne wymagane szybkości pobierania i przesyłania oraz
szybkości zalecane pozwalające uzyskać najlepszą jakość.
Typ połączenia

Minimalna szybkość
Zalecana szybkość
pobierania / przesyłaniapobierania / przesyłania

Rozmowy głosowe

30 kb/s / 30 kb/s

100 kb/s / 100 kb/s

Rozmowy wideo /
Udostępnianie ekranu

128 kb/s / 128 kb/s

300 kb/s / 300 kb/s

Rozmowy wideo
(wysoka jakość)

400 kb/s / 400 kb/s

500 kb/s / 500 kb/s

Rozmowy wideo
(HD)

1,2 Mb/s / 1,2 Mb/s

1,5 Mb/s / 1,5 Mb/s

Grupowe rozmowy wideo
512 kb/s / 128 kb/s
(3 osoby)

2 Mb/s / 512 kb/s

Grupowe rozmowy wideo
2 Mb/s / 128 kb/s
(5 osób)

4 Mb/s / 512 kb/s

Grupowe rozmowy wideo
4 Mb/s / 128 kb/s
(7 i więcej osób)

8 Mb/s / 512 kb/s

Jeśli użytkownik jest zalogowany w Skypie, ale nie prowadzi żadnych rozmów, Skype używa przeciętnie
0–4 kb/s przepustowości. Podczas rozmowy Skype będzie wykorzystywać średnio 24–128 kb/s
przepustowości.

Niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych
treści i materiałów:
Uczestnicy rozpoczęli kurs w formie stacjonarnej i zdążyli otrzymać materiały w formie drukowanej, z
których także korzysztają podczas zdalnej realizacji kursu.
W razie potrzeby, treści dodatkowe przekazywane są poprzez narzędzia wchodzące w skład
funkcjonalności komunikatora.
Narzędzia Microsoft Office lub Libre Office lub Open Office, lub podobne
Program odtwarzający pliki PDF, typu Adobe PDF reader lub podobny

Okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line
Dostęp do planowanego spotkania aktywny bezterminowo, do momentu jego zakończenia.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia

Dzięki przewadze konwersacji, kurs skutecznie przełamuje barierę językową, a ponadto umożliwia
zdobywanie wiedzy i umiejętności m.in. w następujących zakresach:
prawidłowe konstruowanie wypowiedzi w czasach przeszłych, teraźniejszych i przyszłych;
rozumienie i stosowanie twierdzeń, pytań i przeczeń;
mówienie o sobie i innych z wykorzystaniem większej ilości informacji;
opisywanie miejsc;
porównywanie;
określanie wzajemnych relacji;
opisywanie cech charakteru i wyglądu;
określanie uczuć;
wskazywanie drogi;
komunikacja w podróży i podczas wyjazdów zagranicznych;
zamawianie w kawiarni lub restauracji;
pobyt w hotelu;
robienie zakupów z elementami negocjacji;
prawidłowy dobór słownictwa pod kątem kolokacji;
prowadzenie luźnych rozmów towarzyskich;
napisanie wiadomości lub maila;
proste rozmowy telefoniczne.
Efekty kształcenia podlegają weryﬁkacji w skali od 1 do 5, w wyniku oceny przeprowadzonej online lub
bezpośrednio
Uzyskanie średniego wyniku weryﬁkacji na poziomie min. 3 prowadzi do uzyskania zaświadczenia
ukończenia kursu.
Kurs kończy się egzaminem prowadzącym do zdobycia międzynarodowego certyfikatu językowego.

Grupa docelowa
Kurs skierowany jest do osób, które poznały już podstawy, ale wciąż nie przełamały bariery językowej.

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 materiały potrzebne do realizacji programu szkolenia.

Informacje dodatkowe
UWAGA DO HARMONOGRAMU:
Z
POWODU
INDYWIDUALNEGO
CHARAKTERU
KURSU,
HARMONOGRAM
MOŻE
NIEOCZEKIWANYM ZMIANOM POWODOWANYM NP. NAGŁĄ NIEDYSPOZYCJĄ UCZESTNIKA.

ULEGAĆ

ORGANIZATOR SZKOLENIA DOKŁADA WSZELKICH STARAŃ ABY NA BIEŻĄCO REJESTROWAĆ ZMIANY W
HARMONOGRAMIE, ALE ZASTRZEGA, ŻE CZASEM MOŻE BYĆ TO NIEMOŻLIWE, NP. GDY INFORMACJA O
ZMIANIE NIE DOTRZE NA CZAS DO BIURA LUB GDY Z POWODU BRAKU DOSTĘPU DO BUR W DANYM
MOMENCIE, NIE MA MOŻLIWOŚCI WPROWADZENIA ZMIANY.
Ze względu na rozciągnięcie kursu w czasie, zmianie może ulec także osoba prowadząca.
Cena kursu zawiera koszt walidacji/certyfikacji w wysokości 500 zł.
Usługa jest rejestrowana w celu kontroli/audytu

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

Data
realizacji
zajęć

1

język angielski

2019-10-01

18:00

19:30

1:30

2

język angielski

2019-10-03

18:00

19:30

1:30

3

język angielski

2019-10-08

18:00

19:30

1:30

4

język angielski

2019-10-10

18:00

19:30

1:30

5

język angielski

2019-10-15

18:00

19:30

1:30

6

język angielski

2019-10-17

18:00

19:30

1:30

7

język angielski

2019-10-22

18:00

19:30

1:30

8

język angielski

2019-10-24

18:00

19:30

1:30

9

język angielski

2019-10-29

18:00

19:30

1:30

10

język angielski

2019-11-05

18:00

19:30

1:30

11

język angielski

2019-11-07

18:00

19:30

1:30

12

język angielski

2019-11-12

18:00

19:30

1:30

13

język angielski

2019-11-14

18:00

19:30

1:30

14

język angielski

2019-11-21

18:00

19:30

1:30

15

język angielski

2019-11-26

18:00

19:30

1:30

16

język angielski

2019-11-28

18:00

19:30

1:30

17

język angielski

2019-12-03

18:00

19:30

1:30

18

język angielski

2019-12-05

18:00

19:30

1:30

19

język angielski

2019-12-10

18:00

19:30

1:30

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

Data
realizacji
zajęć

20

język angielski

2019-12-12

18:00

19:30

1:30

21

język angielski

2019-12-17

18:00

19:30

1:30

22

język angielski

2019-12-19

18:00

19:30

1:30

23

język angielski

2020-01-02

18:00

19:30

1:30

24

język angielski

2020-01-07

18:00

19:30

1:30

25

język angielski

2020-01-09

18:00

19:30

1:30

26

język angielski

2020-01-14

18:00

19:30

1:30

27

język angielski

2020-01-16

18:00

19:30

1:30

28

język angielski

2020-01-21

18:00

19:30

1:30

29

język angielski

2020-01-28

18:00

19:30

1:30

30

język angielski

2020-01-30

18:00

19:30

1:30

31

język angielski

2020-02-06

18:00

19:30

1:30

32

język angielski

2020-02-11

18:00

19:30

1:30

33

język angielski

2020-02-18

18:00

19:30

1:30

34

język angielski

2020-02-20

18:00

19:30

1:30

35

język angielski

2020-02-25

18:00

19:30

1:30

36

język angielski

2020-02-27

18:00

19:30

1:30

37

język angielski

2020-03-03

18:00

19:30

1:30

38

język angielski

2020-03-05

18:00

19:30

1:30

39

język angielski

2020-03-10

18:00

19:30

1:30

40

język angielski

2020-03-12

15:30

17:00

1:30

41

język angielski

2020-03-17

15:30

17:00

1:30

42

język angielski – forma zdalna
rozmowa na żywo

2020-04-09

15:00

16:30

1:30

43

język angielski – forma zdalna
rozmowa na żywo

2020-04-15

16:45

18:15

1:30

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

44

język angielski – forma zdalna
rozmowa na żywo

2020-04-21

16:45

18:15

1:30

45

język angielski – forma zdalna
rozmowa na żywo

2020-04-27

16:45

18:15

1:30

46

język angielski – forma zdalna
rozmowa na żywo

2020-05-05

16:30

18:00

1:30

47

język angielski – forma zdalna
rozmowa na żywo

2020-05-13

16:30

18:00

1:30

48

język angielski – forma zdalna
rozmowa na żywo

2020-05-19

15:30

17:00

1:30

49

język angielski – forma zdalna
rozmowa na żywo

2020-05-21

17:15

18:45

1:30

50

język angielski – forma zdalna
rozmowa na żywo

2020-05-25

18:00

19:30

1:30

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Sławosz Piecka

Obszar specjalizacji

Lektor języka angielskiego

Doświadczenie zawodowe

11.2016 - obecnie - Lektor języka angielskiego Szkoła językowa English Expert, Białystok
obowiązki: prowadzenie zajęć dydaktycznych,
opieka pedagogiczna nad kursantami, nauczanie
metodą DIRECT ENGLISH 06.2013 - 10.2016 Lektor języka angielskiego Szkoła językowa
Speak Up, Białystok 04.2009 - obecnie Prezenter radiowy Radio Akadera, Białystok

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Nauczanie osób dorosłych od 2013 r.

Wykształcenie

10.2008 - 10.2013 Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Filologiczny, Filologia angielska 10.2003 06.2006 Uniwersytet w Białymstoku, Wydział
Pedagogiki i Psychologii, Pedagogika
kulturoznawcza

Imię i nazwisko

Maciej Popławski

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:

