Indywidualny kurs języka angielskiego
na poziomie A1 - Bony na szkolenia.
Usługa archiwalna
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

2020/02/25/10601/535793

Cena netto

6 840,00 zł

Cena brutto

6 840,00 zł

Cena netto za godzinę

90,00 zł

Cena brutto za
godzinę

90,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

76

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-03-09

Termin zakończenia
usługi

2020-06-30

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2020-02-25

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-03-20

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

EUROSCHOOL-PERFECT Grażyna Elżbieta
Gliszczyńska

Osoba do kontaktu

Grazyna
Gliszczynska

E-mail

biuro@perfect.ids.pl

Telefon

856635331,604248328

Cel usługi
Cel edukacyjny
Szkolenie językowe na poziomie A1 pozwoli uczestnikom na wykorzystanie danej wiedzy w praktyce,
rozwinięcie kompetencji społecznych w zakresie zdolności samodzielnego porozumiewania się w
języku angielskim. Celem kształcenia będzie rozwijanie czterech podstawowych sprawności
językowych : rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem, mówienia i pisania. W trakcie
szkolenia uczestnicy zdobędą umiejętności w zakresie: • doskonalenie umiejętności posługiwania
się językiem angielskim z uwzględnieniem zasad gramatycznych i ortograficznych • rozwijanie
umiejętności komunikowania się w różnych sytuacjach • doskonalenie umiejętności czytania ze
zrozumieniem • doskonalenie umiejętności pisania zgodnie z określonymi kryteriami • uczenie
stosowania podstawowych form wypowiedzi z dbałością o ich poprawność i estetykę • wdrażanie do
wykorzystywania zdobytej wiedzy w działaniach praktycznych.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Szkolenie obejmuje 76 godziny lekcyjne ( 45 minut). Zajęcia będą prowadzone metodą komunikatywną
z wykorzystaniem nowoczesnych środków audiowizualnych (tablice interaktywne, programy
multimedialne etc. ). Spotkania będą odbywały się raz lub dwa - trzy razy w tygodniu po dwie - trzy
godziny lekcyjne, w terminach dostosowanych do potrzeb uczestnika.
W ramach kursu:
- monitorowanie postępów w nauczaniu ( testy sprawdzające wiedzę co 50 godzin)
- nadzór pedagogiczny i kontrola w realizacji materiału
- badanie poziomu zadowolenia uczestników – ankieta oceniająca kurs i trenera, po 45

godzinach

szkolenia
- ankieta ewaluacyjna – na początku szkolenia i po ok. 70 godzinach kursu
- certyfikat ukończenia szkolenia

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ, ang. Common European
Framework of Reference for Languages, CEFR), szkolenie językowe na poziomie A1 ma na celu
zdobycie przez jego uczestników następujących umiejętności:
Rozumie ogólnie kontekst wypowiedzi ale nie potrafi użyć kompleksowych elementów języka.
Potrafi opowiedzieć o sobie, swoich podstawowych potrzebach oraz określić swoje położenia.
Potrafi budować proste pytania i zdania oznajmujące z licznymi błędami gramatycznymi i
stylistycznymi.
Potrafi wypowiedzieć większość dźwięków w kontrolowanych sytuacjach, ale ma trudności z ich
powtórzeniem w konwersacji.
Potrafi zrozumieć krótkie kontrolowane zdania.
Potrafi porozumieć się w zakresie powitań i pożegnań oraz podstawowych próśb i prostych pytań.
Słownictwo jest ograniczone do podstawowych słów.
Potrafi przepisać proste wzorce językowe.
W zakresie celów szczegółowych . Osoba posługująca się językiem na tym poziomie
rozumie znane słowa i podstawowe zwroty dotyczące jej osoby, rodziny, bliskiego konkretnego
otoczenia pod warunkiem, że wypowiadane są one wolno i wyraźnie. Rozumie znane wyrazy, np.
nazwy, bardzo proste zdania. Potrafi porozumieć się w bardzo prosty sposób i w ograniczonym
zakresie tematów pod warunkiem, że rozmówca będzie powtarzać lub parafrazować w
wolniejszym tempie to, co powiedział i pomoże sformułować to, co sam próbuje powiedzieć. Umie
zadawać i odpowiadać na pytania dotyczące swoich bliskich, potrzeb lub, gdy chodzi o znane jej
tematy. Potrafi używać prostych zwrotów i zdań, aby opisać miejsce pochodzenia znanych mu
ludzi. Potrafi napisać krótki, prosty tekst, np. wysyłając pozdrowienia z wakacji używając bardzo
podstawowych słów z licznymi błędami stylistycznymi i gramatycznymi. Jest w stanie wypełnić
formularz z informacjami dotyczącymi swojej osoby i np. podać dane osobowe, narodowość, adres
w formularzu rejestracji hotelowej

Grupa docelowa
Grupa docelowa to osoby dorosłe ( w wieku powyżej 25 lat) zamieszkałe na terenie miasta Białystok lub
powiatu białostockiego i sokólskiego, które z własnej inicjatywny zainteresowane są rozwijaniem
kompetencji.
W projekcie mogą uczestniczyć : osoby pracujące, bierne zawodowo, bezrobotne,uczące się lub
studiujące,prowadzące działalność gospodarczą.
Kluczowe grupy uczestników, do których skierowany jest projekt: osoby o niskich kwaliﬁkacjach (nie
wyższych niż poziom 3 według kwaliﬁkacji ISCED, czyli wykształcenie nie wyższe niż średnie), osoby w
wieku 50+ ,osoby zamieszkujące na obszarach wiejskich.

Opis warunków uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów formalnych czyli podpisanie Umowy trójstronnej o
przyznanie bonu szkoleniowego. Wypełnienie testu kwaliﬁkującego na właściwy poziom zaawansowania
językowego, udział w ankietach ewaluacyjnych, ankiecie oceniającej, teście końcowym. Udział w
zajęciach w wymiarze nieprzekraczającym 20 proc. absencji.

Materiały dydaktyczne
Podręcznik oraz materiały własne szkoły.

Harmonogram
Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Test diagnozujący poziom biegłości
językowej. The memory game –
słownictwo i mówienie. All over the
world - słownictwo

2020-0415

08:00

09:30

1:30

2

Cities quiz – gramatyka, słownictwo,
mówienie. Coachsurf round the world.

2020-0418

11:30

13:45

2:15

3

The most dangerous road…-słownictwo i gramatyka. Cycling on the
most dangerous… - czytanie, mówienie
i pisanie.

2020-0420

08:00

10:15

2:15

4

Quiz nignt – mówienie. At a restaurant –
zastosowanie języka angielskiego w
praktyce.

2020-0422

08:00

09:30

1:30

5

Quiz night – słownictwo i słuchanie. Who
wants to be a millionaire? - mówienie,
czytanie, rozumienie ze słuchu.

2020-0425

11:30

13:45

2:15

6

White gold – mówienie i czytanie. Sugar
sugar – piosenka, mówienie i słuchanie.

2020-0427

08:00

10:15

2:15

7

Get ready! Cook! – gramatyka,
słownictwo i mówienie.White goldsłownictwo i gramatyka.

2020-0429

08:00

09:30

1:30

8

What I ate yesterday – słownictwo i
gramatyka. Get ready! Cook! gramatyka,
mówienie i słuchanie.

2020-0504

08:00

10:15

2:15

9

A night in a haunted hotel – czytanie.
There was/There were – gramatyka i
słownictwo.

2020-0506

08:00

10:15

2:15

LP

Przedmiot / Temat zajęć

Data
realizacji
zajęć

10

There is/there are – gramatyka i
mówienie.

2020-0509

11:30

13:45

2:15

11

Police interview – mówienie. A house
with a history – słownictwo i gramatyka.

2020-0511

08:00

10:15

2:15

12

Completing a form – pisanie i mówienie.
Arriving in London – zastosowanie
języka angielskiego w praktyce.

2020-0513

08:00

09:30

1:30

13

A night to remember –mówienie i
piosenka. Getting lost – zastosowanie
języka angielskiego w praktyce.

2020-0516

11:30

13:45

2:15

14

A night to remember – czytanie i
gramatyka. A memorable night czytanie, słownictwo, słuchanie i
pisanie.

2020-0518

08:00

09:30

1:30

15

When was the last time you…-słownitwo
i mówienie. Where’s the match? –
gramatyka i mówienie.

2020-0520

08:00

09:30

1:30

16

Where were you – mówienie, czytanie i
gramatyka. Chelsea girls – czytanie,
słuchanie i gramatyka.

2020-0523

11:30

13:45

2:15

17

At the National Portrait Gallery –
czytanie, słownictwo, słuchanie i
pisanie.

2020-0525

08:00

09:30

1:30

18

Like + verb+ ing – gramatyka,
słuchanie, mówienie i pisanie. Music is
changing their lives – słownictwo i
gramatyka.

2020-0527

08:00

10:15

2:15

19

Flashdance – piosenka i słuchanie. I’ve
never beeen there!- słuchanie i
mówienie.

2020-0530

08:00

09:30

1:30

20

What do you want to do? – czytanie,
mówienie. What do you want to do In
your life – mówienie i pisanie.

2020-0601

08:00

10:15

2:15

21

Hopes and plans – gramatyka, mówienie
I pisoenka. Men, women, and the
Internet – słownictwo, mówienie i
słuchanie.

2020-0603

08:00

09:30

1:30

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

22

Articles – gramatyka, mówienie,
czytanie. Going home – praktyczne
zastosowanie języka angielskiego.

2020-0608

11:30

13:45

2:15

23

In your life…- słownictwo i mówienie.
The English File questionnaire –
struktura zdań pytających – utrwalenie
materiału.

2020-0610

08:00

10:15

2:15

24

Books and films – słownictwo, mówienie
i czytanie.

2020-0613

08:00

10:15

2:15

25

First impressions – czytanie. Adverbs –
gramatyka, słuchanie i mówienie.

2020-0615

11:30

13:45

2:15

26

Predicitions – mówienie, gramatyka i
piosenka. Revise and check.

2020-0617

08:00

09:30

1:30

27

What’s going to happen? –słownictwo,
czytanie i słuchanie. To be going.to –
gramatyka i mówienie

2020-0620

08:00

10:15

2:15

28

Holidays – mówienie, czytanie i
słownictwo. A formal email –pisanie i
mówienie.

2020-0622

08:00

09:30

1:30

29

Test kompetencji.

2020-0624

11:30

13:45

2:15

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Iwona Jabłonowska

Obszar specjalizacji

Specjalizacja w zakresie nauczania j. angielskiego
osób dorosłych.

Doświadczenie zawodowe

Wieloletnie doświadczenie w zakresie nauczania
j. angielskiego osób dorosłych.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Wieloletnie doświadczenie w zakresie
prowadzenia usług rozwojowych.

Wykształcenie

Wyższe

Imię i nazwisko

Sylwia Grzegorzewska

Obszar specjalizacji

Nauczanie języka angielskiego osób dorosłych
oraz młodzieży licealnej.

Doświadczenie zawodowe

Wieloletnie doświadczenie z zakresie nauczania
języka angielskiego osób dorosłych oraz
młodzieży starszej.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Wieloletnie doświadczenie w zakresie
prowadzenia usług rozwojowych.

Wykształcenie

Wyższe filologiczne

Lokalizacja usługi
Adres:
Upalna 1a/4-5
15-668 Białystok, woj. podlaskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Zajęcia będą odbywały się w siedzibie
szkoły
językowej
Euroschool-Perfect,
dogodne położonej z uwagi na duży
parking obok budynku. Zajęcia będą
p r o w ad z o n ew
profesjonalnie
wyposażonych
salach
szkoleniowych,
dostosowanych do nauki języków obcych.

Warunki logistyczne:
Wi-ﬁ,Inne,
Niektóre
sale
posiadają
klimatyzację. Większość sal wyposażona
jest w multimedia ( interaktywne tablice
multimedialne z ekranami dotykowymi)
przystosowane do nauki języków obcych.

