Kurs języka angielskiego,
biznesowego na poziomie B1
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

2020/01/17/29693/516937

Cena netto

4 560,00 zł

Cena brutto

4 560,00 zł

Cena netto za godzinę

380,00 zł

Cena brutto za
godzinę

380,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

12

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-02-10

Termin zakończenia
usługi

2020-03-18

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2020-01-17

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-02-09

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

Sky School Spółka Z.o.o.

Osoba do kontaktu

Roman Pakieser

E-mail

roman.pakieser@skyschool.pl

Telefon

691-646-331

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia „Kurs języka angielskiego, biznesowego na poziomie B1” jest podniesienie
umiejętności uczestników w zakresie posługiwania się językiem angielskim w celach biznesowych.
Po ukończeniu kursu uczestnik nabędzie WIEDZĘ w zakresie nawiązywania kontaktów z klientami i
dostawcami, przeprowadzania transakcji, tworzenia ofert i zamówień, odczytywania opisów stanowisk
pracy, odczytywania struktury firm i zarządzania, prowadzenia negocjacji, tworzenia prezentacji,
prowadzenia rozmów telefonicznych, prowadzenia korespondencji handlowej, uczestnictwa w
spotkaniach, naradach i konferencjach, rozwiązywania sytuacji konfliktowych przy użyciu języka
angielskiego. Po ukończeniu kursu uczestnik nabędzie UMIEJĘTNOŚCI używania języka angielskiego
podczas nawiązywania kontaktów z klientami i dostawcami, przeprowadzania transakcji, tworzenia
ofert i zamówień, odczytywania opisów stanowisk pracy, odczytywania struktury firm i zarządzania,
prowadzenia negocjacji, tworzenia prezentacji, prowadzenia rozmów telefonicznych, prowadzenia
korespondencji handlowej, uczestnictwa w spotkaniach, naradach i konferencjach, rozwiązywania
sytuacji konfliktowych. Po ukończeniu kursu uczestnik nabędzie KOMPETENCJE SPOŁECZNE - będzie
gotowy do wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce i będzie świadomy wartości regularnej pracy z
językiem.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Szkolenie adresowane jest do osób chcących nabyć wiedzę i umiejętności w zakresie posługiwania się
językiem angielskim na poziomie B1 głównie w celu wykonywania pracy zawodowej. Udział w szkoleniu
adresowany jest do osób, które pozytywnie przejdą test wiedzy na poziomie A2.
Moduł 1: Nawiązywanie kontaktów z klientami i dostawcami
Moduł 2: Przeprowadzanie transakcji

Moduł 3: Tworzenie ofert
Moduł 4: Tworzenie i odczytywanie zamówień
Moduł 5: Odczytywanie opisów stanowisk pracy
Moduł 6: Odczytywanie struktury firm i zarządzania
Moduł 7: Prowadzenie negocjacji
Moduł 8: Tworzenie prezentacji
Moduł 9: Prowadzenie rozmów telefonicznych
Moduł 10: Prowadzenia korespondencji handlowej
Moduł 11: Uczestnictwo w spotkaniach, naradach i konferencjach
Moduł 12: Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
Udział w szkoleniu jest poprzedzony diagnozą poziomu umiejętności językowych. Pozwala to również
na dostosowanie programu bezpośrednio pod potrzeby uczestnika. Szkolenie prowadzone jest z
wykorzystaniem autorkiej metody pracy ﬁrmy SkySchool. Podczas zajęć uczestnik ma możliwość
nagrywania audio i wideo z zajęć, które może wykorzystywać do doskonalenia swoich umiejętności
również po kursie. Szkolenie prowadzi wysokiej klasy trener mający bardzo wysokie kompetencje. Każdy
uczestnik otrzyma indywidualną opiekę metodyka przez cały czas trwania kursu, nawet w dni wolne od
zajęć otrzyma możliwość skontaktowania się z lektorem. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje dostęp
do aplikacji wspierających proces nauczania.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Po ukończeniu kursu uczestnik nabył WIEDZĘ w zakresie nawiązywania kontaktów z klientami i
dostawcami, przeprowadzania transakcji, tworzenia ofert i zamówień, odczytywania opisów stanowisk
pracy, odczytywania struktury ﬁrm i zarządzania, prowadzenia negocjacji, tworzenia prezentacji,
prowadzenia rozmów telefonicznych, prowadzenia korespondencji handlowej, uczestnictwa w
spotkaniach, naradach i konferencjach, rozwiązywania sytuacji konﬂiktowych przy użyciu języka
angielskiego.
Po ukończeniu kursu uczestnik nabył UMIEJĘTNOŚCI używania języka angielskiego podczas
nawiązywania kontaktów z klientami i dostawcami, przeprowadzania transakcji, tworzenia ofert i
zamówień, odczytywania opisów stanowisk pracy, odczytywania struktury ﬁrm i zarządzania,
prowadzenia negocjacji, tworzenia prezentacji, prowadzenia rozmów telefonicznych, prowadzenia
korespondencji handlowej, uczestnictwa w spotkaniach, naradach i konferencjach, rozwiązywania
sytuacji konfliktowych.
Po ukończeniu kursu uczestnik nabył KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotowy do wykorzystania
zdobytej wiedzy w praktyce i świadomy wartości regularnej pracy z językiem.

Grupa docelowa
Odbiorcą usługi jest Pan Tomasz Smółkowski, właściciel firmy Roboherd.

Materiały dydaktyczne
Każdy z uczestników otrzyma podręcznik w wersji papierowej na poziomie B1 do nauki samodzielnej
oraz w trakcie zajęć, dostęp do platformy szkoleniowej z ćwiczeniami, materiałami z zajęć i informacjami

organizacyjnymi, dostęp do plików z nagranymi zajęciami, płytę CD z nagraniami, dwu-etapowe
sprawdzenie poziomu znajomości języka angielskiego.

Informacje dodatkowe
Zajęcia prowadzone są w małych, maksymalnie 6-osobowych grupach w oparciu o program
dostosowany do wejściowych kompetencji językowych uczestników oraz potrzeb edukacyjnych.
Metodyka pracy wykwaliﬁkowanych lektorów z grupą kursantów polega na organizacji zajęć online w
czasie rzeczywistym metodą Sky School, co pozwala na pełną interakcję przy zachowaniu elastyczności
oraz nagrywanie i odtwarzanie materiałów nagranych odbytych przez kursantów lekcji w ramach
przyswajania wiedzy. Zajęcia odbywają się w siedzibie ﬁrmy kursantów. Poza lekcjami, kursanci są w
stałym kontakcie z lektorem: mailowym, telefonicznym oraz poprzez IM na platformie.

Harmonogram
Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Moduł 1: Nawiązywanie kontaktów z
klientami i dostawcami

2020-02-10

09:00

10:00

1:00

2

Moduł 2: Przeprowadzanie transakcji

2020-02-12

09:00

10:00

1:00

3

Moduł 3: Tworzenie ofert

2020-02-17

09:00

10:00

1:00

4

Moduł 4: Tworzenie i odczytywanie
zamówień

2020-02-19

09:00

10:00

1:00

5

Moduł 5: Odczytywanie opisów
stanowisk pracy

2020-02-24

09:00

10:00

1:00

6

Moduł 6: Odczytywanie struktury firm i
zarządzania

2020-02-26

09:00

10:00

1:00

7

Moduł 7: Prowadzenie negocjacji

2020-03-02

09:00

10:00

1:00

8

Moduł 8: Tworzenie prezentacji

2020-03-04

09:00

10:00

1:00

9

Moduł 9: Prowadzenie rozmów
telefonicznych

2020-03-09

09:00

10:00

1:00

10

Moduł 10: Prowadzenia
korespondencji handlowej

2020-03-11

09:00

10:00

1:00

11

Moduł 11: Uczestnictwo w
spotkaniach, naradach i
konferencjach

2020-03-16

09:00

10:00

1:00

12

Moduł 12: Rozwiązywanie sytuacji
konfliktowych

2020-03-18

09:00

10:00

1:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Robin Teutsch

Obszar specjalizacji

Doświadczony lingwista oraz magister filologii.
Specjalizuje się w prowadzeniu zajęć z języka
angielskiego specjalistycznego dla grup
złożonych z pracowników firm, klientów
indywidualnych oraz grup otwartych. W
nauczaniu korzysta z nowoczesnych narzędzi
takich jak platforma Sky School służąca do
prowadzenia zajęć na odległość w czasie
rzeczywistym – posiadającą takie funkcje jak
możliwość dzielenia grupy na pary i podgrupy,
możliwość nagrywania zajęć przez kursantów,
udostępnianie materiałów audio na innych
urządzeniach, symultaniczne wyświetlanie treści
oraz materiałów audio/wideo i inne.

Doświadczenie zawodowe

Pracuje jako lektor języka angielskiego od 8 lat.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Ma 8-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć
w ramach specjalistycznych kursów języka
angielskiego na poziomach od A1 – C2.

Wykształcenie

Wyższe: magister filologii

Lokalizacja usługi
Adres:
gen. Franciszka Kleeberga 9/15
10-696
Olsztyn,
woj.
warmińskomazurskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Miejsce pracy uczestnika usługi.

Warunki logistyczne:

