Kurs języka angielskiego poziom A2,
polski lektor, zajęcia indywidualne
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

2019/10/22/15282/476359

Cena netto

3 600,00 zł

Cena brutto

3 600,00 zł

Cena netto za godzinę

112,50 zł

Cena brutto za
godzinę

112,50

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

32

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-11-14

Termin zakończenia
usługi

2019-12-31

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-10-23

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-12-30

Maksymalna liczba uczestników

1

Kategoria główna KU

Języki

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna

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

Marta Szymańska- Baran "SPEAK OUT"
Słodkie Życie S.C. wspólnik spółki Marta
Szymańska- Baran

Osoba do kontaktu

Dominika Pastuszka

E-mail

biuro@speakout.com.pl

Telefon

667333311

Cel usługi
Cel biznesowy
Uczestnik kursu zdobędzie praktyczną umiejętność posługiwania się językiem angielskim na
poziomie A2. Kurs biznesowy główny nacisk nakłada na komunikację i słownictwo w środowisku
pracy. Zdobyta wiedza pozwoli również na kontakt z anglojęzycznymi kontrahentami.

Cel edukacyjny
Kurs przygotuje uczestnika do posługiwania się językiem angielskim w środowisku pracy, jak również
w życiu codziennym.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Kurs przeznaczony jest dla osób wykorzystujących język angielski w życiu zawodowym. Wiedza zdobyta
na kursie może być wykorzystywana zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym. Kurs prowadzony
jest w systemie nauczania indywidualnego.
Program Kursu:
Life
Question forms
Past simple
Making conversation
Talk about what makes you happy or sad

Learn how to sound natural by linking words
Work
Present simple
Present continuous
Adverbs of frequency
Expressing likes/dislikes
Types of work
Jobs
Polite intonation
Work experience
Time Out
Present continuous for future
Be going to for future
Questions with auxiliaries
Making a phone call
Collcations
Timeout
Great minds
Present perfect
Ever/never
Can
Have to
Must
Giving advice
Travel
Past simple
Past continuous
Verb patterns
Asking for/giving directions
Tourism
Travel items
Transport
Test końcowy

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Uczestnik kursu po zakończonym szkoleniu będzie mógl wykorzystywać język angielski w swoim życiu
zawodowym. Zdobędzie również praktyczne umiejętności, które będą pomocne przy kontaktcie z
anglojęzycznym klientem.

Grupa docelowa
Kurs przeznaczony jest dla osób, które znają podstawy języka angielskiego.

Opis warunków uczestnictwa
Znajomość języka angielskiego na poziomie A1+

Materiały dydaktyczne
- notatnik
- torba
- zaświadczenie o ukończnym kursie

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

język angielski

2019-11-14

18:00

20:00

2:00

2

język angielski

2019-11-19

18:00

20:30

2:30

3

język angielski

2019-11-21

18:00

20:30

2:30

4

język angielski

2019-11-26

18:00

20:30

2:30

5

język angielski

2019-11-28

18:00

20:30

2:30

6

język angielski

2019-12-03

18:00

20:30

2:30

7

język angielski

2019-12-05

18:00

20:30

2:30

8

język angielski

2019-12-10

18:00

20:30

2:30

9

język angielski

2019-12-12

18:00

20:30

2:30

10

język angielski

2019-12-17

18:00

20:30

2:30

11

język angielski

2019-12-19

18:00

20:30

2:30

12

język angielski

2019-12-24

10:00

12:30

2:30

LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

13

język angielski

2019-12-31

10:00

12:30

2:30

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Marta Szymańska- Baran

Obszar specjalizacji

Szkolenia językowe dostosowane do potrzeb
klienta, wieloletni lektor języka angielskiego

Doświadczenie zawodowe

Prowadzenie kursów języka angielskiego w
różnych grupach wiekowych na różnym stopniu
zaawansowania. Prowadzenie zajęć
indywidualnych nakierowanych na potrzeby
kursantów.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Doświadczenie w prowadzeniu kursów zgodnych
z potrzebami kursantów tzw. "szyte na miarę".
Prowadzenie kursów w firmach w tym kursów
biznesowych.

Wykształcenie

wyższe

Lokalizacja usługi
Adres:
Witolda Lutosławskiego 6
27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

