Kurs języka angielskiego C1 - kurs dla
zapracowanych - czwartki (Kierunek
Kariera, MBON)
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

2019/11/02/10355/481702

Cena netto

1 800,00 zł

Cena brutto

1 800,00 zł

Cena netto za godzinę

15,00 zł

Cena brutto za
godzinę

15,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

120

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-11-07

Termin zakończenia
usługi

2020-05-21

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-11-02

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-11-06

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

Axon System Paweł Hejduk Monika
Boroń Spółka Cywilna

Osoba do
kontaktu

Paweł Hejduk

E-mail

sekretariat@axonsystem.edu.pl

Telefon

+48604714391

Cel usługi
Cel biznesowy
Celem kursu jest podniesienie kwalifikacji językowych do poziomu biegłego posługiwania się
angielskim w podejmowanych działaniach zawodowych i kontaktu bezpośredniego z klientem.

Cel edukacyjny
Celem usługi jest podniesienie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego. Szkolenie na
poziomie C1 przeznaczone jest dla osób, które osiągnęły poziom B2 (średnio-zaawansowany
wyższy). Po ukończeniu szkolenia: W zakresie wiedzy Uczestnik ma uporządkowaną wiedzę z
zakresu gramatyki, leksyki i fonologii języka angielskiego w zakresie właściwym dla poziomu C1
według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego. W zakresie umiejętności Osoba
posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów. Po
zakończeniu kursu uczestnik będzie potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego
trudu odnajdując właściwe sformułowania; potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane,
szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie
posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu. W
zakresie kompetencji społecznych Uczestnik ma umiejętność podejmowania działań prowadzących
do dalszego rozwijania kompetencji językowych, potrafi nawiązywać komunikację interpersonalną w
języku angielskim w środowisku pracy na poziomie zaawansowanym, ma dosyć szczegółową
świadomość różnic pomiędzy swoją kulturą rodzimą a anglosaską.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Szkolenie obejmuje 120 godzin lekcyjnych, w trybie, 1 spotkanie na tydzień, zgodnie z
harmonogramem. Szkolenie nastawione jest na uzyskanie przez uczestnika praktycznych umiejętności
posługiwania się językiem angielskim w życiu codziennym oraz w środowisku biznesowym oraz
zawodowym. Zajęcia prowadzone są metodą komunikatywną i w sposób równomierny rozwijają cztery
umiejętności językowe: czytanie , mówienie, słuchanie, pisanie - wszystkie na poziomie C1.
Dodatkowo,w okresie listopad-styczeń oraz marzec-kwiecieńw szkole odbywają się
konwersacje grupowe z NS na ktróe każdy uzcestnik kursu ma bezpłatny wstęp po

wcześniejszej rezerwacji miejsca zgodnei z regulaminem szkoły dostępnym na stronie
interentowej.
Program realizuje standardy, które są zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.
https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf
Słuchanie
Rozumiem dłuższe wypowiedzi, nawet jeśli nie są one jasno skonstruowane i kiedy związki logiczne są
w nich jedynie implikowane, a nie wyrażone bezpośrednio. Bez większych trudności rozumiem
programy telewizyjne i filmy.
Czytanie
Rozumiem długie i złożone teksty informacyjne i literackie, dostrzegając i doceniając ich zróżnicowanie
pod względem stylu. Rozumiem artykuły specjalistyczne i dłuższe instrukcje techniczne, nawet te
niezwiązane z moją dziedziną.
Mówienie
Potraﬁę się wypowiadać płynnie i spontanicznie, bez zbyt widocznego namyślania się w celu znalezienia
właściwych sformułowań. Potraﬁę skutecznie porozumiewać się w kontaktach towarzyskich i sprawach
zawodowych. Potraﬁę precyzyjnie formułować swoje myśli i poglądy, zręcznie nawiązując do wypowiedzi
rozmówców. Potraﬁę formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi dotyczące skomplikowanych
zagadnień, rozwijać w nich wybrane podtematy lub poszczególne kwestie i kończyć je odpowiednią
konkluzją.
Pisanie
Potraﬁę się wypowiadać w zrozumiałych i dobrze zbudowanych tekstach, dosyć szeroko przedstawiając
swój punkt widzenia. Potraﬁę pisać o złożonych zagadnieniach w prywatnym liście, w rozprawce czy
opracowaniu, podkreślając kwestie, które uważam za najistotniejsze. Potraﬁę dostosować styl tekstu do
potencjalnego czytelnika.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Osoba posługująca się językiem na poziomie C1 rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych
tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potraﬁ się wypowiadać płynnie,
spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie
potraﬁ posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych i zawodowych. Potraﬁ
formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi
ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami,
wskaźnikami zespolenia tekstu.

Grupa docelowa
Kurs dla osób dorosłych, pracowników ﬁrm, osób prowadzących działalnosć gospodarczą i ﬁrm z
sektora MŚP.

Opis warunków uczestnictwa

1. Wykonanie testu poziomującego on-line (www.testy.axonsystem.edu.pl) lub w siedzibie szkoły.
2. Podpisanie umowy ze szkołą Axon System na realizację szkolenia oraz rozliczanie szkolenia bonami.
3. Uczestnicy projektu Kierunek Karioera zobowiązane są do zapisania się dodatkowo na egzamin nowa usługa, koszt usługi 40 bonów, termin do 3 dni od daty zakończenia szkolenia - godziny egzaminy
18:00 - 20:00

Materiały dydaktyczne
Na zajęciach wykorzystywane są materiały własne Szkoły oraz podręczniki. Koszt materiałów szkoły oraz
podręczników wliczony jest w cenę kursu.

Informacje dodatkowe
Zawarto umowę z MARR S.A. w Krakowie na rozliczanie z Usługodawcą usług rozwojowych z
wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu „Małopolskie Bony
Szkoleniowe”.
Zawarto umowę z WUP w Krakowie na rozliczanie z Usługodawcą usług rozwojowych z wykorzystaniem
elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu „Kierunek Kariera”.

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

kurs językowy

2019-11-07

17:30

21:30

4:00

2

kurs językowy

2019-11-14

17:30

21:30

4:00

3

kurs językowy

2019-11-21

17:30

21:30

4:00

4

kurs językowy

2019-11-28

17:30

21:30

4:00

5

kurs językowy

2019-12-05

17:30

21:30

4:00

6

kurs językowy

2019-12-12

17:30

21:30

4:00

7

kurs językowy

2019-12-19

17:30

21:30

4:00

8

kurs językowy

2020-01-09

17:30

21:30

4:00

9

kurs językowy

2020-01-16

17:30

21:30

4:00

10

kurs językowy

2020-01-23

17:30

21:30

4:00

11

kurs językowy

2020-02-13

17:30

21:30

4:00

12

kurs językowy

2020-02-20

17:30

21:30

4:00

13

kurs językowy

2020-02-27

17:30

21:30

4:00

LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

14

kurs językowy

2020-03-05

17:30

21:30

4:00

15

kurs językowy

2020-03-12

17:30

21:30

4:00

16

kurs językowy

2020-03-19

17:30

21:30

4:00

17

kurs językowy

2020-03-26

17:30

21:30

4:00

18

kurs językowy

2020-04-02

17:30

21:30

4:00

19

kurs językowy

2020-04-09

17:30

21:30

4:00

20

kurs językowy

2020-04-23

17:30

21:30

4:00

21

kurs językowy

2020-04-30

17:30

21:30

4:00

22

kurs językowy

2020-05-07

17:30

21:30

4:00

23

kurs językowy

2020-05-14

17:30

21:30

4:00

24

kurs językowy

2020-05-21

17:30

20:45

3:15

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Anna Płoszaj

Obszar specjalizacji

Nauczyciel języka angielskiego

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego
od 2006 roku.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Prowadzi zajęcia z osobami dorosłymi w grupie i
indywidualne. Zajęcia na różnych poziomach
zaawansowania od poziomu A1-C1. Prowadził
wiele grup, które były dofinansowanie ze
środków publicznych, w tym funduszy
europejskich.

Wykształcenie

Wykształcenie wyższe: mgr filologii angielskiej.

Imię i nazwisko

Ray Niebrzydowski

Obszar specjalizacji

Native Speaker - nauczyciel języka angielskiego

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie w nauczaniu od 2014 roku

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Prowadzi zajęcia z osobami dorosłymi w grupie i
indywidualne. Prowadził wiele grup, które były
dofinansowanie ze środków publicznych.

Wykształcenie

Wykształcenie wyższe.

Lokalizacja usługi
Adres:
marsz. Józefa Piłsudskiego 17/8
31-110 Kraków, woj. małopolskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Szkoła Języków Obcych Axon System

Warunki logistyczne:
Laboratorium komputerowe,Wi-fi

