Grupowy kurs języka francuskiego
poziom B2 (średnio zaawansowany
wyższy)
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/09/15/24402/456677

Cena netto

1 998,00 zł

Cena brutto

1 998,00 zł

Cena netto za godzinę

16,65 zł

Cena brutto za
godzinę

16,65

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

120

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-10-24

Termin zakończenia
usługi

2020-06-26

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-09-23

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-06-01

Maksymalna liczba uczestników

12

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

Avalon Agnieszka Miziołek

Osoba do kontaktu

Avalon - Szkoła Językowa

E-mail

a.miziolek@avalon.lublin.pl

Telefon

+48 695 930 847

Cel usługi
Cel biznesowy
Osiągnięcie wyższego poziomu zaawansowania języka w celu podwyższenia swojej atrakcyjności na
rynku pracy.

Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym jest rozwijanie umiejętności praktycznego i efektywnego posługiwania się
językiem francuskim w różnorodnych sytuacjach życiowych. Celem jest również równomierne
rozwijanie kompetencji językowych: mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Metoda nauczania:
Zajęcia są prowadzone metodą równomiernego rozwijania wszystkich kompetencji językowych
(łączenie wszystkich umiejętności językowych - blended learning), z dużym naciskiem na komunikację.
Opis kursu:
Kursy odbywają się 2x w tygodniu w bloku po 90 min lub 1x w tygodniu w bloku po 180 minut. Zajęcia są
prowadzone na bazie podręcznika, jak również dodatkowych materiałów przygotowywanych przez
Szkołę. Wszelkie materiały edukacyjne są dostosowane do poziomu zaawansowania grupy. Oprócz
zajęć ogólnych Słuchacz ma możliwość uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, takich jak: konsultacje
z lektorem.
Cel nauczania jest realizowany poprzez rozwijanie umiejętności językowych w
następującym zakresie:
- mówienie - udzielanie informacji o sobie, swoim życiu zawodowym, umiejętności prowadzenia
konwersacji i dyskusji na różnorodne tematy, umiejętności prowadzenia negocjacji i osiągania
kompromisu, swobodne i spontaniczne porozumiewanie się w kontaktach społecznych i zawodowych

- słuchanie - rozumienie sensu ogólnego tekstu słyszanego oraz informacji szczegółowych, rozumienie
opinii rozmówcy na poruszane tematy, określanie i interpretowanie kontekstu na bazie wypowiedzi,
monologów, dialogów, wykładów itp.
- czytanie - rozumienie ogólnego sensu tekstu czytanego, umiejętność wyszukiwania szczegółowych
informacji, rozumienie struktury tekstu, wyciąganie wniosków
- pisanie - pisanie różnorodnych tekstów: listów formalnych i nieformalnych, reportaży, opowiadań,
tekstów specjalistycznych.
Umiejętności wymienione powyżej są rozwijane na każdym poziomie zaawansowania. Poziom trudności
opisanych kompetencji zależy od rodzaju kursu i poziomu zaawansowania.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Ukończenie kursu na poziomie średniozaawansowanym wyższym pozwoli na osiągnięcie następujących
efektów:
⇒ umiejętność swobodnej komunikacji z rodzimymi użytkownikami języka francuskiego
⇒ rozumienie znaczenia głównych wątków, które są zawarte w złożonych wypowiedziach na tematy
konkretne i abstrakcyjne
⇒ umiejętność płynnego i spontanicznego porozumiewania się
⇒ umiejętność formułowania przejrzystych i szczegółowych wypowiedzi
⇒ umiejętność przekazywania słów innych osób, wiadomości, informacji
⇒ krótkie komentowanie aktualnych wydarzeń politycznych

Grupa docelowa
Osoby dorosłe zainteresowane nauką języka francuskiego na poziomie średniozaawansowanym
wyższym oraz osoby chcące poprzez osiągnięcie wyższego poziomu zaawansowania języka podnosić
swoje umiejętności oraz możliwości zawodowe.

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

Język francuski

2019-10-24

19:30

21:00

1:30

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko
Obszar specjalizacji
Doświadczenie zawodowe
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Lektor Języka Francuskiego

Wykształcenie

Lokalizacja usługi
Adres:
Krakowskie Przedmieście 39/20-076 Lublin, woj. lubelskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

