JĘZYK ANGIELSKI – SZYBKA NAUKA –
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE 20 godz. POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANYWYŻSZY B2+ - EGZAMIN TELC
Usługa archiwalna
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

2019/10/31/7806/481245

Cena netto

1 800,00 zł

Cena brutto

1 800,00 zł

Cena netto za godzinę

90,00 zł

Cena brutto za
godzinę

90,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

20

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-11-30

Termin zakończenia
usługi

2019-12-31

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-10-31

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 dalsze przełamywanie bariery językowej poprzez rozwijanie umiejętności
komunikacji ustnej i pisemnej w języku angielskim na poziomie średniozaawansowanym-wyższym –
B1+/B2 w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Osoba posługująca się
językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych
tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z
zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić
normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u
którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim
zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji,
rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Kurs skierowany jest do osób, które posiadają ponadpodstawową znajomość języka, ale chcą
poszerzyć słownictwo oraz zwiększyć poprawność gramatyczną i płynność wypowiedzi.
Dokładne dni i godziny zajęć będą ustalone z uczestnikami.
Wymiar kursu wynosi 20 godzin lekcyjnych (1 godzina lekcyjna = 45 min.)
Program kursu obejmuje m.in. następujące elementy i konstrukcje językowe:
wszystkie czasy gramatyczne służące do precyzyjnego określania stanów i czynności w
teraźniejszości, przeszłości i przyszłości
złożone konstrukcje twierdzeń, pytań i przeczeń
zwroty i pytania grzecznościowe
rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki stosowane w złożonych wypowiedziach, dotyczące spraw i
zdarzeń typowych dla większości sytuacji komunikacyjnych
przymiotniki i przysłówki w stopniu wyższym i najwyższym
zaimki względne w poszerzonym zakresie zastosowań
strona bierna
wyrażenia warunkowe
mowa zależna
dobór odpowiedniego rejestru wypowiedzi

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Dzięki przewadze konwersacji, kurs pozwala znacząco zwiększyć płynność wypowiedzi, a ponadto
umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności m.in. w następujących zakresach:
wprawne konstruowanie wypowiedzi w czasach przeszłych, teraźniejszych i przyszłych;
rozumienie i stosowanie większości twierdzeń, pytań i przeczeń stosowanych w typowych
sytuacjach komunikacyjnych;
mówienie o sobie i innych w szczegółach;
dokładne opisywanie miejsc;
porównywanie złożonych cech i sytuacji;
określanie wzajemnych relacji w szerokim zakresie;

opisywanie większości cech charakteru i wyglądu;
precyzyjne określanie uczuć;
wskazywanie drogi ze szczegółami;
wprawna komunikacja w podróży i podczas wyjazdów zagranicznych;
rozmowy w kawiarni lub restauracji;
pobyt w hotelu;
robienie zakupów z wykorzystaniem szerokiego zasobu słownictwa i prowadzeniem negocjacji;
prawidłowy dobór słownictwa pod kątem kolokacji w szerokim zakresie;
pozyskiwanie i wyrażanie złożonych informacji;
swobodne prowadzenie luźnych rozmów towarzyskich;
napisanie wiadomości lub maila;
rozmowy telefoniczne;
podtrzymywanie rozmowy i okazywanie zainteresowania.
Efekty kształcenia podlegają weryfikacji w skali od 1 do 5.
Kurs oferuje możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikującego..

Grupa docelowa
Kurs skierowany jest do osób, które posiadają ponadpodstawową znajomość języka, ale chcą
poszerzyć słownictwo oraz zwiększyć poprawność gramatyczną i płynność wypowiedzi.

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 oryginalne materiały do nauki oraz dostęp do wielu materiałów dodatkowych, w
tym multimediów.

Informacje dodatkowe
Z powodu rozciągnięcia kursu w czasie możliwe są nieoczekiwane zmiany harmonogramu i zastępstwa
Cena kursu zawiera koszt walidacji/certyfikacji w wysokości 500 zł.

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

język angielski

2019-12-14

10:00

13:45

3:45

2

język angielski

2019-12-16

17:00

20:45

3:45

LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

3

język angielski

2019-12-21

10:00

17:30

7:30

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Katarzyna Dmitrów

Obszar specjalizacji

lektor j. angielskiego

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:

