kurs z języka angielskiego z native
speaker'ami (metoda DIRECT) z
dojazdem do klienta
Usługa archiwalna
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

2019/10/19/22885/474866

Cena netto

6 250,00 zł

Cena brutto

6 250,00 zł

Cena netto za godzinę

164,47 zł

Cena brutto za
godzinę

164,47

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

38

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-01-14

Termin zakończenia
usługi

2020-03-19

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-10-19

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-01-13

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?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Dynamic English Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

Osoba do kontaktu

Justyna Gillin

E-mail

office@dynamicenglish.pl

Cel usługi

Telefon

+48 574 106 104

Cel edukacyjny
Naszym celem najważniejszym jest jest podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z języka
angielskiego, ażeby każdy uczestnik posiadał umiejętności płynnego komunikowania się w języku
angielskim we wszystkich sytuacjach, zarówno biznesowych, jak i codziennych, czy też towarzyskich.
Każdy uczestnik poszerzy swoją wiedzę z zakresu nowego słownictwa i gramatyki, dzięki temu
będzie potrafił złożyć gramatycznie poprawnie zdania. Celem kursu jest podniesienie umiejętności
językowych do poziomu rozumienia tekstów branżowych, rozpoznawania idiomów, użytych w
tekście. Każdy uczestnik będzie potrafił składać złożone zdania w jedną spójną wypowiedź. Celami
są: - uporządkowana wiedza i umiejętności z zakresu języka angielskiego w sytuacjach biznesowych i
codziennych. Uczestnik będzie znać zasady metody bezpośredniej i będzie potrafić formułować
zdania w języku angielskim oraz będzie rozumieć podstawowe sformułowania zwroty aby się
komunikować w zakresie języka specjalistycznego. - zdobycie pewności siebie i umiejętności
komunikowania się w języku angielskim, umożliwiające porozumiewanie się w języku angielskim w
zakresie języka biznesowego. Uczestnik będzie potrafił porozumiewać się w języku angielskim
metodą bezpośrednią, tworzyć zdania posługując się poprawną gramatyką, a wypowiadać się w
zakresie swojej dziedziny zawodowej i w sytuacjach życia codziennego. Uczestnik będzie potrafił:
rozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych standardowych
wypowiedziach; radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych które mogą się zdarzyć w życiu
codziennym zawodowym i w podróży; tworzyć proste spójne wypowiedzi ustne i pisemne na tematy
które zna opisać sytuacje plany zamierzenia oraz krótko je uzasadnić w sposób zrozumiały dla
odbiorcy. Zakończenie usługi pozwoli na podniesienie kompetencji społecznych uczestników
pozwoli na posługiwanie się płynnie językiem angielskim z zagranicznymi inwestorami zwłaszcza w
branży ale również w życiu codziennym. - wykorzystywanie wiedzę zdobytą na zajęciach by
efektywnie rozwijać się zawodowo i poszerzać zakres współpracy. Uczestnik poszerzy swoją wiedzę
w zakresie języka angielskiego co ułatwi komunikowanie się w języku angielskim z szerszą grupą
społeczeństwa co jednocześnie pozwoli poszerzyć kształtowanie własnego rozwoju oraz zdolność
autonomicznego i odpowiedzialnego uczenia się w życiu zawodowym i społecznym z
uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania. Uczestnik będzie mógł brać udział w
szkoleniach branżowych, sympozjach prowadzonych w języku angielskim, co zdecydowanie pozwoli
na uzyskanie nowych kontrahentów zagranicznych.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Szkolenie adresowane jest do osób, którzy chcą polepszyć swoje umiejętności płynnego
komunikowania się w języku angielskim. W tym celu, zajęcia będę prowadzone metodą bezpośrednią
(Direct Method for English). W trakcie takich zajęć nacisk położony jest na mówienie, co oznacza, że
uczący bardzo szybko przyzwyczajają się do mówienia w języku angielskim.
Zajęcia odbywają się w trybie indywidualnym, w godzinach ustalanych z uczestnikiem. Zajęcia będą
prowadzone przez nauczycieli z różnych krajów anglojęzycznych, którzy mają długoletnie
doświadczenie w nauczaniu metodami komunikatywnymi, dzięki czemu dostajecie Państwo gwarancję
efektywnej nauki.
Zajęcia są prowadzone metodą bezpośrednią, która została opracowana przez nauczycieli z
długoletnim doświadczeniem w nauczaniu różnymi metodami bezpośrednimi. Metoda jest łatwa i
skuteczna dla osób w każdym wieku i na różnym poziomie zaawansowania językowego, począwszy od
początkującego po zaawansowany. Lekcje są „bezpośrednie”, co oznacza, że skupiamy się głównie na
mówieniu, co z kolei pomaga uczącym się pokonać ich obawy związane z mówieniem w języku

angielskim, a ponadto sprawia im to przyjemność.
Każdy uczestnik ma możliwość sciągnięcia aplikacji i bezpośredni dostęp do platformy internetowej, co
umożliwia pogłebienie wiedzy zdobytej na zajęciach.
Poza tym kurs będzie dostosowany do konkretnych biznesowych potrzeb klienta, gwarantujemy
udoskonalenie umiejętności komunikacyjnych i zwiększenie zakresu słownictwa. W tym celu również
uczymy metodą komunikacyjną, która pomaga utrwalić gramatykę z języka angielskiego i słownictwo w
oparciu o autentyczne konteksty. Opieramy się na biznesowych zagadnieniach, scenkach, case
studies, oraz interesujące artykuły.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu. Jest w
stanie poradzić sobie z większością sytuacji zawodowych i życiowych. Potraﬁ tworzyć proste spójne
wypowiedzi związane z branżą i w życiu codziennym.
Uczestnik udoskonali znajomość z:
-mówienia
-gramatyki
-słownictwa
-czytania
-pisania
-słuchania
Uczestnik po odbytej usłudze osiągnie następujące efekty w zakresie wiedzy:
- zna zasady metody bezpośredniej i potrafi formułować zdania w języku angielskim.
- zna narzędzia jak korzystać z podręczników platformy i aplikacji.
- rozumie sformułowania zwroty i potrafi się komunikować w zakresie języka specjalistycznego.
Uczestnik po odbytej usłudze osiągnie następujące efekty w zakresie umiejętności:
- umie porozumiewać się w języku angielskim metodą bezpośrednią.
- poszerzy swoje umiejętności z zakresu języka angielskiego. Uczestnik potraﬁ tworzyć zdania
posługując się poprawną gramatyką, wypowiadać się w zakresie swojej dziedziny zawodowej i w
sytuacjach życia codziennego.
Uczestnik po odbytej usłudze osiągnie następujące efekty w zakresie kompetencji społecznych:
- poszerzy swoją wiedzę w zakresie języka angielskiego co ułatwi komunikowanie się w języku
angielskim z szerszą grupą społeczeństwa.
Uczestnik osiągnie zdolność autonomicznego i
odpowiedzialnego uczenia w życiu zawodowym i społecznym z uwzględnieniem etycznego kontekstu
własnego postępowania.
W tym celu dzięki zajęciom prowadzonym metodą bezpośrednią (Direct Method for English), słuchacze
mogą opanować duży zasób słownictwa oraz nauczyć się komunikacji bezpośredniej. W zakresie
porozumiewania się, słuchacz będzie w stanie porozumiewać się we wszystkich sytuacjach. Osoba
posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu. Jest w stanie
poradzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych i życiowych. Potraﬁ tworzyć proste spójne
wypowiedzi na tematy zawodowe lub które są jej znane.
Dzięki uczestnictwie w szkoleniu uczestnik udoskonali znajomość z gramatyki, słownictwa, czytania,
pisania, słuchania oraz mówienia. Najważniejszy efekt, który osiąga uczestnik to zrozumienie i
swobodna komunikacja; zaznajomienie się z terminologią składową oraz poszerzenie

słownictwa związanego z branżą.
Jednocześnie zakończenie szkolenia gwarantuje podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z
języka angielskiego. To z kolei gwarantuje czynny udział w konferencji i spotkaniach branżowych w
języku angielskim, co wpływa na zwiększenie ilości zamówień i sprzedaży usług i produktów.

Grupa docelowa
Pracownicy i pracodawcy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy chcą podnieść swoje
kompetencje płynnego komunikowania się w języku angielskim we wszystkich sytuacjach, zarówno
biznesowych, jak i codziennych, czy też towarzyskich, a przypomnieć sobie i poszerzyć słownictwo z
branży.

Materiały dydaktyczne
Każdy uczestnik kursu będzie miał zagwarantowane materiały dydaktyczne: podręczniki i ćwiczenia
Direct Language Lab oraz dostęp do platformy internetowej.

Informacje dodatkowe
Usługi edukacyjne które będą realizowane przez ﬁrmę Dynamic English są zwolnione z podatku VAT od
towarów i usług zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 28.
Wszelkie informacje i szczegóły dotyczące uczestnictwa w kursach językowych dostępne pod
numerem tel +48 574 106 104.
Zapytania można kierować również emailowo office@dynamicenglish.pl
W związku z przeprowadzonym szkoleniem i brakiem możliwości wpisania więcej niż trzech nauczycieli
w karcie usługi pragnę zapewnić iż osoby które przeprowadzą zajęcia w ramach kursu posiadają
wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego jako obcego i są wykwaliﬁkowanymi
metodystami. Zajęcia mogą się odbyć również z następującymi nauczycielami: Nicholas Clowes,
Anthony Lombardo, Oliver Skett, Monika Atherton, Brian Folan.

Harmonogram
Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

język angielski z native
speaker'em

2020-01-14

15:00

17:00

2:00

2

język angielski z native
speaker'em

2020-01-16

15:00

17:00

2:00

3

język angielski z native
speaker'em

2020-01-21

15:00

17:00

2:00

LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

4

język angielski z native
speaker'em

2020-01-23

15:00

17:00

2:00

5

język angielski z native
speaker'em

2020-01-28

15:00

17:00

2:00

6

język angielski z native
speaker'em

2020-01-30

15:00

17:00

2:00

7

język angielski z native
speaker'em

2020-02-04

15:00

17:00

2:00

8

język angielski z native
speaker'em

2020-02-06

15:00

17:00

2:00

9

język angielski z native
speaker'em

2020-02-11

15:00

17:00

2:00

10

język angielski z native
speaker'em

2020-02-13

15:00

17:00

2:00

11

język angielski z native
speaker'em

2020-02-18

15:00

17:00

2:00

12

język angielski z native
speaker'em

2020-02-20

15:00

17:00

2:00

13

język angielski z native
speaker'em

2020-02-25

15:00

17:00

2:00

14

język angielski z native
speaker'em

2020-02-27

15:00

17:00

2:00

15

język angielski z native
speaker'em

2020-03-03

15:00

17:00

2:00

16

język angielski z native
speaker'em

2020-03-05

15:00

17:00

2:00

17

język angielski z native
speaker'em

2020-03-10

15:00

17:00

2:00

18

język angielski z native
speaker'em

2020-03-12

15:00

17:00

2:00

19

język angielski z native
speaker'em

2020-03-19

15:00

17:00

2:00

LP

Osoby prowadzące usługę

Imię i nazwisko

Andrew Gillin

Obszar specjalizacji

Native speaker i równocześnie wykwalifikowany
nauczyciel języka angielskiego jako języka
obcego, który pracuje w Polsce od 2007r. Mając
za sobą lata doświadczeń w nauczaniu metodą
bezpośrednią, Andy jest jej pasjonatem wierząc,
że jest to najlepszy sposób na skuteczną naukę
w języku angielskim.

Doświadczenie zawodowe

2011 - obecnie: właściciel / prezes zarządu i
nauczyciel języka angielskiego, Dynamic English,
Katowice 2008 - obecnie: wykładowca, Wyższa
Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 2007 2011: nauczyciel, starszy nauczyciel, Speed
School of English, Katowice

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Wykładowca w ramach projektu
współfinansowego przez Unię Europejską –
„Sosnowiecka Akademia Kreatywności” we
współpracy z uczelnią Humanitas w Sosnowcu.
Wykładowca w ramach projektu
współfinansowego przez Unię Europejską –
„Wiedza, Umiejętności i Kompetencje - cykl zajęć
edukacyjnych i edukacyjno-terapeutycznych w
gminie Krzyżanowice” we współpracy z uczelnią
Humanitas w Sosnowcu. Wykładowca w ramach
projektu współfinansowego przez Unię
Europejską – „Nauczyciel – wiedza i działanie” w
Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
Wykładowca w ramach projektu
współfinansowego przez Unię Europejską –
„Wypracuj sobie sukces – aktywizacja młodzieży
na rynku pracy” we współpracy z WYG
Consulting. Ponad 10 lat doświadczenia w nauce
języka angielskiego jako języka obcego, w tym
nauka metodą bezpośrednią.

Wykształcenie

Wyższe: 2009 - 2012 Studia magisterskie University of Melbourne - lingwistyka stosowana
(TESOL) 2002 - 2006 Studia licencjackie University of Melbourne - media & komunikacja;
handel Posiadane certyfikaty potwierdzające
kwalifikacje zawodowe: 2006 – Certificate III in
Teaching English to Speakers of Other
Languages, Teach International, Melbourne,
Australia 2006 – Foundation Certificate in
Teaching English to Speakers of Other
Languages, Teach International, Melbourne,
Australia Posiadane certyfikaty potwierdzające
umiejętności: 2012 – Certyfikat Panstwowej
Komisji do spraw Poświadczania Znajomości
Języka Polskiego Jako Obcego potwierdzający
zdanie egzaminu na poziomie B2 2010 –
Certyfikat Panstwowej Komisji do spraw
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako
Obcego potwierdzający zdanie egzaminu na
poziomie B1

Imię i nazwisko

Bulcsu Koszegi

Obszar specjalizacji

język angielski

Doświadczenie zawodowe

Speed 2004-2013 Let's Go 2005-2006 ESCS
2005-2006 Landers 2005-2008 Open School
2006-2009 SpeakEasy 2011-2018 BLC 2013obecnie Dynamic English 2011-obecnie

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

15 lat doświadczenia w nauce języka
angielskiego jako języka obcego, w tym
prowadzenie zajęć dla osób dorosłych metodą
bezpośrednią na wszystkich poziomach
zaawansowania

Wykształcenie

Bachelor of Fine Arts Degree (Major in Film
Studies) from Concordia University in Montreal
1999-2004

Imię i nazwisko

David Gordon

Obszar specjalizacji

język angielski

Doświadczenie zawodowe

2012 – 2017 Speak-Up School of English,
Wrocław 2009 – 2012 Quest School of English,
Namysłów/Oława/Wrocław 2008 – 2009 SPEED
School of English and Akademia Języków Obcych
Olymp, Wrocław 2004 – 2008 “Gordon &
Gordon”, Dublin, Ireland 2000 – 2004 “Gordon &
Gordon”, Gdańsk 1999 – 2000 Private English
School “MAK”, Krakow

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Ponad 10 lat doświadczenia w nauce języka
angielskiego jako języka obcego, w tym
prowadzenie zajęć dla osób dorosłych metodą
bezpośrednią na wszystkich poziomach
zaawansowania

Wykształcenie

1992 – 1997 Merrimac State High School, Gold
Coast, Australia

Lokalizacja usługi
Adres:
Marii Rozpłochowskiej 7
42-600 Tarnowskie Góry, woj. śląskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

