English Myth Busting - jednodniowe,
rewolucyjne szkolenie z angielskiego,
które pozwoli Ci przestać się uczyć się
języka latami - dla osób na poziomie
min. pre-intermediate (autorska
AntyMetoda)
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

2020/01/15/6173/515541

Cena netto

300,00 zł

Cena brutto

300,00 zł

Cena netto za godzinę

60,00 zł

Cena brutto za
godzinę

60,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

5

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-02-05

Termin zakończenia
usługi

2020-02-05

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2020-01-15

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-02-04

Maksymalna liczba uczestników

6

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 (jak zresztą sama nazwa wskazuje) następna innowacyjna
metoda zapamiętywania angielskiego, tylko rzeczywiste i efektywne podejście do problemu
ZROZUMIENIA tego języka. Co najważniejsze, są to umiejętności trwałe, bo nie są oparte na
zapamiętaniu regułek, tylko na logice. Szkolenie jest początkiem budowania stałej, solidnej bazy
językowej, zarówno dla angielskiego codziennego, jak i dla rozwijania anglojęzycznych umiejętności
biznesowych.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Szkolenie tłumaczy logicznie wybrane zagadnienia z języka angielskiego, jak np. Simple vs. Continuous,
articles, make vs. do, phrasal verbs, Pefect Tenses ( w zależności od poziomu zaawansowania). Po
takim szkoleniu uczestnicy zaczną te zagadnienia rozumieć i nie będą musieli już nigdy uczyć się ich na
pamięć.

Podczas szkolenia zaplanowane są dwie 15-minutowe przerwy.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Szkolenie zrewolucjonizuje sposób, w jaki uczestnicy patrzyli dotychczas na angielski. Otworzy oczy na
jego logikę, co będzie pierwszym krokiem, żeby przestać odtwarzać mechanicznie wyuczone na
pamięć konstrukcje gramatyczne, zwiększyć swoją poprawność językową, a tym samym - pewność
siebie.

Grupa docelowa
Jest to szkolenie dla min. średnio zaawansowanych, którzy chcą przestać wreszcie powtarzać na
pamięć zasady i reguły językowe, a chcą zacząć rozumieć.

Opis warunków uczestnictwa
Przed rozpoczęciem szkolenia przeprowadzany z zainteresowaną osobą krótką rozmowę, w celu
ustalenia praktycznego poziomu języka i przypisaniu do grupy.

Materiały dydaktyczne
Jako, że uczymy zupełnie nieksiążkowo - podręczniki nie będą nam potrzebne. Szkolenie oparte jest na
autorskich materiałach, które wliczone są w cenę kursu.

Informacje dodatkowe
Istnieje możliwość stworzenia dodatkowych terminów szkolenia, od poniedziałku do piątku w godzinach
11:00 - 22:00 lub w soboty (godziny do ustalenia).
Szkolenie jest organizowane przy min. 4 osobach.

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

Lekcja Angielskiego

2020-02-05

16:00

21:00

5:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko
Obszar specjalizacji
Doświadczenie zawodowe

Wojciech Okoń

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

Imię i nazwisko

Gregory Scheitler

Obszar specjalizacji
Doświadczenie zawodowe
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

Lokalizacja usługi
Adres:
Orla 13/9
92-331 Łódź, woj. łódzkie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Nasza szkoła znajduje się w centrum Łodzi
- zaraz przy Galerii Łódzkiej. Dogodny
dojazd zarówno środkami komunikacji
miejskiej
(przystanki
tramwajowe
i
autobusowe w odległości do 200 m od
szkoły) jak i samochodami (bezpłatny
parking do 3h w Galerii Łódzkiej, a
dodatkowo od 18:00 - wzdłuż ulicy Orlej).

Warunki logistyczne:

