Konwersacyjny kurs języka
angielskiego, oparty o autorską
AntyMetodę
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

2020/01/15/6173/515539

Cena netto

9 240,00 zł

Cena brutto

9 240,00 zł

Cena netto za godzinę

70,00 zł

Cena brutto za
godzinę

70,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

132

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-02-03

Termin zakończenia
usługi

2020-11-30

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2020-01-15

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-02-02

Maksymalna liczba uczestników

1

Kategoria główna KU

Języki

Kategorie dodatkowe 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

360 Y.E.S. Your English Solutions Sp. z o.o.

Osoba do kontaktu

Agnieszka Migacz

E-mail

amigacz@360yes.eu

Telefon

507171718

Cel usługi
Cel edukacyjny
Większość naszych uczniów przychodzi do nas szukając pewności siebie i komfortu w posługiwaniu
się angielskim i następna czytanka lub ćwiczenie tego nie zmieni. Aby pomóc im rozwiązać ten
problem, opracowaliśmy nasz autorski, kompleksowy system nauczania, który nazwaliśmy
AntyMetodą. AntyMetoda to nie jest następna innowacyjna metoda zapamiętywania angielskiego,
tylko rzeczywiste i efektywne podejście do problemu ZROZUMIENIA tego języka. Zaczynając od
LOGICZNEGO wytłumaczenia gramatyki, a kończąc na poszerzaniu swoich horyzontów, AntyMetoda
uczy praktycznych umiejętności komunikacji w języku angielskim, w kontekście ciekawych tematów i
inspirujących dyskusji. To znaczy, że na większości zajęć uczymy nie tyle angielskiego, co ciekawych
rzeczy po angielsku. Są to umiejętności trwałe, bo nie są oparte na zapamiętaniu regułek, tylko na
prawdziwym zrozumieniu języka. Dzięki temu podejściu nasi uczniowie uczą się gramatyki raz na
zawsze, a później używają jej w praktycznych sytuacjach.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Zajęcia rozwijają kompetencje komunikacyjne, w oparciu o praktyczne materiały i słownictwo związane
m.in. z życiem codziennym, podróżami i technologią. Uczniowie będą poszerzać słownictwo naturalnie,
w kontekście omawianych zagadnień.
Komunikacja rozwijana będzie w oparciu o logiczne, autorskie podejście do angielskiego,
czyli AntyMetodę. W czasie kursu uczestnicy zrozumienią (bez nauki na pamięć!), min.:
czasy Simple i Continuous;
możliwości czasownika GET;
różnicę pomiędzy MAKE i DO;
działanie wybranych czasowników modalnych;
zastosowanie przyimków i przedimków;
Na podstawie specjalnie przygotowanych zadań oraz naturalnie podczas każdych zajęć
komunikacyjnych, prowadzący będą sprawdzać poziom zrozumienia zagadnień językowych i

opanowania słownictwa.

ILOŚĆ GODZIN: 132 godziny zegarowe

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Osoby będą w stanie komunikować się tylko w języku angielskim, w zakresie znanych,
prostych tematów. Będą potraﬁły przedstawiać informacje i odpowiadać na proste pytania z użycien
czasu teraźniejszego.. Zrozumieją (bez nauki na pamięć!) m.in. czasy Simple i Continuous,
zastosowanie czasownika GET, różnicę pomiędzy MAKE oraz DO, wybrane czasowniki modalne,
przyimki oraz przedimki.
Kurs nauczy ich rozwijania angielskiego bez niekończącego się chodzenia do szkoły, włączając
angielski naturalnie do ich codziennego życia.

Grupa docelowa
Osoby dorosłe (min. 19 lat), które czują się niepewnie ze swoim angielskim i / lub chcą podnieść swoje
praktyczne umiejętności językowe. Nie chcą jednak nudnego i sztampowego uczenia się z książek, ale
szukają inspirujących zajęć, na których za pomocą angielskiego będą rozwijać się w różnych
dziedzinach życia.

Opis warunków uczestnictwa
Przed rozpoczęciem kursu odbywamy z każdym zainteresowanym krótką rozmowę, pozwalającą w
naturalny sposób ustalić praktyczny poziom języka. Następnie wysyłamy pierwsze materiały i na
podstawie informacji zwrotnej od uczestnika decydujemy ostatecznie o przypisaniu do grupy.

Materiały dydaktyczne
Nie ma u nas gotowych podręczników - uczymy komunikacji i logicznego zrozumienia angielskiego, a do
tego żaden podręcznik nie jest potrzebny. Pracujemy przede wszystkich na autorskich konspektach,
stanowiących podstawę omawiania praktycznych i inspirujących materiałów wideo.
Tworzenie własnych lekcji pozwala nam na dobieranie tematów do zainteresowań i proﬁlu zawodowego
naszych uczniów oraz reagowanie na ich zmieniające się potrzeby.

Informacje dodatkowe
Harmonogram zajęć ustalamy indywidualnie z każdym uczestnikiem, zarówno dla lekcji indywidualnych,
jak i grupowych. Lekcje można planować od poniedziałku do piątku do godziny 22:00 lub w soboty.
Zajęcia prowadzimy w małych, maksymalnie 5-osobowych grupach.
Pozostali prowadzący to:
Agnieszka Migacz (amigacz@360yes.eu)
Zuzanna Rosińska (biuro@360yes.eu)
Natalia Czarczyńska (biuro@360yes.eu)

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Pierwsza lekcja kursu trwającego od
2020-02-03 do 2020-11-30

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

2020-02-03

15:30

17:00

1:30

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Wojciech Okoń

Obszar specjalizacji
Doświadczenie zawodowe
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

Imię i nazwisko

Sławomir Król

Obszar specjalizacji
Doświadczenie zawodowe
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

Imię i nazwisko
Obszar specjalizacji
Doświadczenie zawodowe
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

Lokalizacja usługi

Gregory Scheitler

Adres:
Orla 13/9
90-317 Łódź, woj. łódzkie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Znajdujemy się przy ulicy Orlej 13/9 (zaraz
przy Galerii Łódzkiej), na III piętrze.

Warunki logistyczne:

