Kurs języka angielskiego. Zajęcia
indywidualne. Poziom A1, BON
SZKOLENIOWY - dofinansowanie 88%.
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

2020/01/17/28200/516967

Cena netto

3 544,00 zł

Cena brutto

3 544,00 zł

Cena netto za godzinę

95,78 zł

Cena brutto za
godzinę

95,78

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

37

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-02-24

Termin zakończenia
usługi

2020-05-31

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2020-01-17

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-02-16

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

English Language Education dr Marcin
Rogalski

Osoba do kontaktu

marcin rogalski

E-mail

marcinrr@hotmail.com

Cel usługi

Telefon

606649455

Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji posługiwania się językiem angielskim na poziomie
A1/A2 określonym przez Europejski system opisu kształcenia językowego (Common European
Framework of Reference CEFR). Uczestnik w trakcie szkolenia nabiera następujące umiejętności
językowe w zakresie mówienia, słuchania, czytania oraz pisania: udziela informacji o sobie i innych, o
miejscu zamieszkania, planach na przyszłość, zainteresowaniach, opisuje i charakteryzuje inne
osoby, opisuje czynności wykonywane w chwili obecnej, opisuje sceny, obrazy, części ciała, pyta i
odpowiada na pytania dotyczące przeszłych wydarzeń, tworzy definicje pojęć, prowadzi rozmowy na
temat upodobań muzycznych, uczenia się języków obcych, odpowiada na pytania dotyczące
fotografii, wypowiada się na temat zaplanowanych czynności, formułuje opinie na temat wydarzeń w
przyszłości, wyraża obietnice, decyzje, propozycje, odpowiada na różnorodne pytania dotyczące
czynności wykonywanych w przeszłości, obecnie oraz planów na przyszłość, posługując się czasami
present, past i future, zamawia dania w restauracji, pisze list nieformalny, prowadzi rozmowę na temat
planów na najbliższą przyszłość, prowadzi rozmowę na temat pozytywnego myślenia, odpowiada na
różnorodne pytania dotyczące czynności wykonywanych w przeszłości, obecnie oraz planów na
przyszłość, wypowiada się na temat doświadczeń, czynności już wykonanych i jeszcze nie
wykonanych, używając czasu present perfect, wyraża opinie na temat kupowania ubrań i konfliktów w
rodzinie, dokonuje porównań, posługując się stopniem wyższym przymiotników, opisuje miejsca, pyta
o drogę i udziela informacji, wypowiada się na temat życia towarzyskiego i imprez kulturalnych, wyrażą
opinie, emocje i uczucia, wypowiada się na temat nauki języków oraz sportów, formułuje nakazy,
zakazy i reguły postępowania, pisze formalny list internetowy, prowadzi rozmowę, używając wyrażeń
stosowanych przy robieniu zakupów oraz zwracaniu zakupionych towarów, wypowiada się na temat
czynności, wydarzeń uzależnionych od różnych warunków (If you…, I’ll…), wypowiada opinie na temat
hipotetycznych wydarzeń, wyraża przypuszczenia, formułuje problemy i udziela rad, pisze nieformalny
list internetowy, prowadzi rozmowę, używając wyrażeń stosowanych przy opisywaniu dolegliwości i
kupowaniu lekarstw w aptece, pyta, jak długo trwają różne czynności i stany oraz odpowiada na
podobne pytania, wymienia informacje na temat życiorysów różnych osób, opowiada o wydarzeniach
z przeszłości, używając konstrukcji used to, prowadzi rozmowę przy zakupie biletu, planowaniu
wycieczki, opisuje budynek, wypowiada się na temat zdarzeń w przeszłości, wyrażając kolejność przy
użyciu czasów past simple i past perfect, relacjonuje wypowiedzi innych osób, wymienia opinie i
porównuje rzeczy i ludzi. Uczestnik w trakcie szkolenia nabiera i doskonali wiedzę z zakresu
słownictwa i gramatyki funkcjonalnej oraz wiadomości najważniejszych typów interakcji słownej na
odpowiednim poziomie językowym zależnym od prowadzonej usługi, znajomości konwencji
społecznych, aspektów kultury języka (formalny, nieformalny) oraz kultury krajów anglojęzycznych.
Doskonali też wiedzę z zakresu prostych tekstów literackich z kręgu kultury anglojęzycznej. Celem
szkolenia jest również kształtowanie kompetencji społecznych uczestnika. W ramach szkolenia
uczestnik, poprzez ćwiczenie języka obcego dowiaduje się w jaki sposób utrzymać optymalny
poziom zdrowia fizycznego oraz psychicznego oraz promocję zdrowego stylu życia. Poprzez
interakcję językową uczestnik uświadamia sobie ważność takich aspektów życia społecznego jak:
zasady postępowania społecznego, reguł ogólnie uznanych za pro-społeczne, równości płci i
niedyskryminacji w społeczeństwie i miejscu pracy, aspektów tożsamości narodowej i europejskiej.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Szkolenie skierowane jest do osób posiadających pewne kompetencje w zakresie posługiwania sie
językiem obcym. Ma ono na celu podniesienie kwaliﬁkacji zawodowych wynikających z potrzeb lokalnej
gospodarki.

Zajęcia odbywają się w języku angielskim. Częstotliwość spotkań ustala się na dwa razy w tygodniu po
90 min (dwie godziny lekcyjne). Zajęcia odbywają się w godzinach rannych, popołudniowych lub
wieczornych w zależności od potrzeb Uczestników. Możliwe są również zajęcia w okresie wakacyjnym.
Na zajęciach wykożystywane są pomoce multimedialne, takie jak: projektor, komputer. Kurs kończy się
wewnętrznym testem kwalifikującym na dany poziom językowy.
Dla lepszego przyswojenie programu szkolenia zaleca się zrobienie testu poziomującego na początku
szkolenia oraz testu podsumowującego na koniec kursu.
Ramowy program kursu na poziomie A1 w szczególności zakłada nabycie następujących kompetencji
językowych:
Zakres gramatyczny:
- present simple, present continuous, past simple, past continuous, be going to, present perfect,
something, anything, nothing, przedimki określone i nieokreślone, stopniowanie przymiotników i
przysłówków, konstrukcje bezokolicznikowe i gerund, future, czasowniki modalne (must, have to, may,
might, can), rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, okoliczniki miejsca i czasu, tryby warunkowe, strona
bierna, wyrażenia: used to, as....as, less...than.., mowa zależna, następstwo czasów.

Zakres leksykalny:
-opisywanie osób, uczucia, wakacje, zdrowie, zakupy, czas wolny, opisywanie miejsca, zwierzęta,
rodzina, praca, szkoła, życie towarzyskie, sport, jedzenie, zainteresowania, internet.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Uczestnik kursu potrafi:
prowadzić dialog, przedstawiając się i podając podstawowe informacje na temat swoich zainteresowań,
swojej rodziny, miejsca zamieszkania itd., charakteryzuje wybraną osobę, prowadzi dialog, w którym
uzyskuje i udziela informacji na temat różnych osób, ich przyzwyczajeń, zajęć i osobistego charakteru,
prowadzi rozmowę na temat ostatnich wakacji, prowadzi rozmowę na temat rozmaitych fotograﬁi i
czynności na nich przedstawionych, wypowiada się na temat czynności wykonywanych w określonym
momencie w przeszłości, prowadzi dialogi, w których reaguje na opisane sytuacje, wyrażając obietnice,
propozycje i decyzje, odpowiada na różnorodne pytania dotyczące czynności wykonywanych w
przeszłości, obecnie oraz planów na przyszłość, prowadzi dialog na temat doświadczeń: Have you ever
…?, When did you…?, prowadzi rozmowę na temat źródeł konﬂiktów w rodzinie, czynności już
wykonanych i jeszcze nie wykonanych, współczesnego tempa życia, dokonuje porównań z
przeszłością, prowadzi rozmowę na temat najlepszych, najpiękniejszych, najbardziej niebezpiecznych
miejsc, wyraża opinie i uczucia na temat lubianych lub nielubianych czynności, zainteresowań, marzeń
itd., prowadzi rozmowę na temat uczenia się języków obcych, obowiązujących zasad i przepisów,
uprawianych sportów oraz programów sportowych, czynności w przyszłości uzależnionych od różnych
warunków What will you do if…?, prowadzi rozmowę na temat hipotetycznie możliwych wydarzeń,
wyraża przypuszczenia dotyczące przyszłości, wypowiada się na temat długości trwania różnych
czynności i stanów, życiorysów członków swojej rodziny, wydarzeń ze swojego dzieciństwa, odpowiada
na pytania w stronie biernej, wypowiada się na temat spędzania dni wolnych od pracy i szkoły, prowadzi
rozmowę na temat zdrowego trybu życia, porównuje umiejętności, upodobania, przyzwyczajenia
różnych osób, wypowiada się na temat czynności, które poprzedziły inne zdarzenia,
W zakresie wiedzy:
Ma wiedzę z zakresu słownictwa i gramatyki funkcjonalnej oraz najważniejszych typów interakcji słownej,
aspektów kultury języka (formalny, nieformalny), ze znajomości konwencji społecznych, kultury krajów

anglojęzycznych. Ma wiedzę z zakresu prostych tekstów literackich z krajów anglojęzycznych.
W zakresie kompetencji społecznych:
Wie jak zachować równowagę między zdrowiem ﬁzycznym i psychicznym. Ma świadomość takich
aspektów życia społecznego jak: zasady postępowania społecznego, reguł ogólnie uznanych za prospołeczne, równości płci i niedyskryminacji w społeczeństwie i miejscu pracy, tożsamości narodowej i
europejskiej. Uczestnik umie porozumiewać się konstruktywnie, wyraża i rozumie różne punkty
widzenia, potraﬁ negocjować oraz iść na kompromis, potraﬁ rozróżniać sferę zawodową i prywatną,
komunikować się w ramach różnic kulturowych.

Grupa docelowa
Kurs skierowany jest do osób pracujących, zawodowo biernych, studiujących czy bezrobotnych, które w
wyniku przeprowadzonego testu poziomującego zostaną zakwaliﬁkowane na kurs na poziomie A1. Kurs
jest adresowany do osób chcących kontynuować przygodę z językiem angielskim jak również tych
którzy mieli przerwę w uczeniu się języka.

Opis warunków uczestnictwa
Przed zapisaniem się na kurs prosimy o kontakt w celu ustalenia czy miejsce na szkolenie jest
dostępne.
Warunki zapisu na szkolenie.
1.Podpisanie umowy o przyznanie bonu na szkolenie.
2. Wypełnienie testu poziomującego:
-dostępnego na stronie www.englishlanguage.edu.pl ,
-wysłanego na maila lub,
-po uprzednim umówieniu, w siedzibie szkoły.
Warunki otrzymania certyfikatu.
1. 80% obecności na zajęciach
2. Uzyskanie pozytywnego wyniku z testu kończącego kurs.

Materiały dydaktyczne
1. W cenie kursu podręcznik i ćwiczenia + CD i DVD,

Informacje dodatkowe
Dni i godziny kursu zostaną ustalone indywidualnie. W cenie kursu jest wewnętrzny certyﬁkat
ukończenia szkolenia w English Language Education.

Harmonogram

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

Język angielski
poziom A1

2020-02-24

10:30

11:30

1:00

2

Język angielski
poziom A1

2020-02-27

12:15

13:15

1:00

3

Język angielski
poziom A1

2020-03-02

10:30

11:30

1:00

4

Język angielski
poziom A1

2020-03-05

12:15

13:15

1:00

5

Język angielski
poziom A1

2020-03-09

10:30

11:30

1:00

6

Język angielski
poziom A1

2020-03-12

12:15

13:15

1:00

7

Język angielski
poziom A1

2020-03-16

10:30

11:30

1:00

8

Język angielski
poziom A1

2020-03-19

12:15

13:15

1:00

9

Język angielski
poziom A1

2020-03-23

10:30

11:30

1:00

10

Język angielski
poziom A1

2020-03-26

12:15

13:15

1:00

11

Język angielski
poziom A1

2020-03-30

10:30

11:30

1:00

12

Język angielski
poziom A1

2020-04-02

12:15

13:15

1:00

13

Język angielski
poziom A1

2020-04-16

12:15

13:15

1:00

14

Język angielski
poziom A1

2020-04-20

10:30

11:30

1:00

15

Język angielski
poziom A1

2020-04-23

12:15

13:15

1:00

16

Język angielski
poziom A1

2020-04-27

10:30

11:30

1:00

17

Język angielski
poziom A1

2020-04-30

12:15

13:15

1:00

LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

18

Język angielski
poziom A1

2020-05-04

10:30

11:30

1:00

19

Język angielski
poziom A1

2020-05-07

12:15

13:15

1:00

20

Język angielski
poziom A1

2020-05-11

10:30

11:30

1:00

21

Język angielski
poziom A1

2020-05-14

12:15

13:15

1:00

22

Język angielski
poziom A1

2020-05-18

10:30

11:30

1:00

23

Język angielski
poziom A1

2020-05-21

11:15

13:15

2:00

24

Język angielski
poziom A1

2020-05-25

10:30

12:30

2:00

25

Język angielski
poziom A1

2020-05-28

11:15

13:15

2:00

LP

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Małgorzata Chilińska

Obszar specjalizacji

nauczyciel języka angielskiego

Doświadczenie zawodowe

Nauczyciel dyplomowany. Nauczanie języka
angielskiego na wszystkich poziomach
edukacyjnych.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Przeprowadzone kursy i szkolenia z funduszy
unijnych.

Wykształcenie

wyższe filologiczne

Lokalizacja usługi

Adres:
Świętego Rocha 10/312
15-879 Białystok, woj. podlaskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:
Wi-fi

