ANGIELSKI - KIERUNEK KARIERA FORMA ZDALNA OD 23.03.2020 POZIOM A1 OD PODSTAW 50 H
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
usługa prowadzona w formie zdalnej

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2020/03/05/11555/539597

Cena netto

3 550,00 zł

Cena brutto

3 550,00 zł

Cena netto za godzinę

71,00 zł

Cena brutto za
godzinę

71,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

50

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-03-11

Termin zakończenia
usługi

2020-07-09

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2020-03-05

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-03-09

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

LINGUALAND SP. Z O.O.

Osoba do kontaktu

Sylwia Ptak

E-mail

info@lingualand.pl

Telefon

+48 884 001 608

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem usługi jest podniesienie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego. Szkolenie na
poziomie A1 przeznaczone jest dla osób zupełnie początkujących, które nie uczyły się wcześniej j.
angielskiego. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą zrealizować program poziomu A1 w
trybie indywidualnym. Po ukończeniu szkolenia: W zakresie wiedzy Uczestnik ma uporządkowaną
wiedzę z zakresu gramatyki, leksyki i fonologii języka angielskiego w zakresie właściwym dla poziomu
A1 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego. W zakresie umiejętności Osoba
posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo
proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z
zakresu życia prywatnego, dotyczące np.: miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy,
które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi
prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do
pomocy. W zakresie kompetencji społecznych Uczestnik ma umiejętność podejmowania działań
prowadzących do dalszego rozwijania kompetencji językowych, potrafi nawiązywać komunikację
interpersonalną w języku angielskim na poziomie podstawowym, ma świadomość podstawowych
różnic pomiędzy swoją kulturą rodzimą a anglosaską.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Szkolenie indywidualne obejmuje 50 godzin lekcyjnych (45 minutowych) i skupia się na rozwijaniu
umiejętności skutecznej komunikacji językowej i praktycznych aspektach języka angielskiego
przydatnych w życiu codziennym. Zajęcia zostaną przeprowadzone metodą komunikatywną, z
wykorzystaniem najefektywniejszych i najnowocześniejszych technik nauczania. Szkolenie zostanie
przeprowadzone na podstawie podręcznika, który będzie uzupełniany atrakcyjnymi materiałami
dodatkowymi. Prowadzący będzie się również posługiwał nowoczesnymi środkami audiowizualnymi
(tablica interaktywna, multimedia, zajęcia w sali komputerowej).
WYMAGANIA EGZAMINACYJNE DLA POZIOMU A1
Gramatyka

Odmiana czasownika to be w czasie Present Simple – twierdzenia, pytania i przeczenia
Czas Present Simple (twierdzenia, pytania i przeczenia)
Tryb rozkazujący (do it / don’t do it)
Czasowniki modalne: can/can’t, / Konstrukcja: there is/there are (do wyboru)
Przymiotniki (ich pozycja w zdaniu)
Zaimki osobowe
Przymiotniki dzierżawcze (my, your…)
Liczba mnoga rzeczowników
Zaimki wskazujące (this/ that/ these/ those)
Podstawowe użycie przedimka nieokreślonego, określonego i zerowego
Liczebniki główne i porządkowe
Dopełniacz saksoński (possessive ‘s)
Przyimki miejsca, czasu i ruchu
Like / love / hate + gerund (podstawowe użycie)
Zaimki dzierżawcze
Słownictwo
Informacje osobiste
Rodzina, przyjaciele
Dni tygodnia, godziny (pory roku, miesiące)
Praca, zawody, uczelnia
Codzienne czynności
Posiłki
Zainteresowania
Zakupy (podstawy)
Dom – wyposażenie
Podróż
Wygląd zewnętrzny (podstawy)
Ubrania (podstawy)
Sposoby spędzania wolnego czasu
Restauracja, dworzec, sklep (do wyboru)
Funkcje komunikacyjne
witanie się, żegnanie, pytanie o samopoczucie,
przedstawianie się, przedstawianie kogoś,
podawanie podstawowych informacji o sobie (np. adres, nr telefonu, itp.),
proste wyrażenie swoich upodobań, a także prostych opinii negatywnych
bardzo prosty opis swojej rodziny
prośba o powtórzenie, o przeliterowanie, pytanie o znaczenie słowa,
zadawanie pytań dot. zawodu, wieku, miejsca zamieszkania, itp., na temat dnia codziennego,
czasu wolnego,
proste zamawianie w restauracji, kawiarni, sklepie
Umiejętności
Słuchanie
Osoba rozumie słowa i bardzo proste zdania na swój temat, na temat rodziny, na temat tego, co
bliskie i znane, jeśli rozmówcy mówią do powoli i wyraźnie w języku standardowym
Rozumie proste polecenia, pytania, prośby. Informacje dotyczące osób (np. adres, numer
telefonu).
Czytania

Potrafi zrozumieć nazwy, słowa i bardzo proste zdania, na przykład na ogłoszeniach, na plakatach,
w katalogach, prosty formularz, proste życzenia okolicznościowe
Mówienie
Potrafi porozumieć się, jeśli rozmówca zgadza się powtórzyć wolno lub uprościć swoje zdanie, a
także pomóc jej w swojej wypowiedzi.
Potrafi postawić proste pytania na znany temat, lub na temat tego, co jest jej niezbędnie
potrzebne, a także odpowiedzieć na podobne pytania. Przykładowo: przywitać się, pożegnać,
przedstawić się, poprosić, podziękować.
Potrafi użyć słów i wyrażeń bardzo prostych po to, aby przedstawić się, opisać siebie, swoje
najbliższe otoczenie, mieszkanie i ludzi, których zna. Opowiedzieć o swoim dniu, wolnym czasie.
Pisanie
Potrafi napisać kartkę np. z wakacji.
Potrafi wypełnić prosty formularz wpisując swoje imię, nazwisko, narodowość, wiek, adres.
Potrafi zanotować krótką informację, sporządzić listę zakupów, opisać prostymi zdaniami swoją
rodzinę, szkołę i zainteresowania.
Format testu TOEIC Bridge™
Listening Comprehension - 25 minut - 50 pytań
Liczba zadań w sekcji
Sekcja I - interpretacja fotografii:15 zadań
Sekcja II - sytuacje pytanie-odpowiedź: 20 zadań
Sekcja III - krótkie dialogi:15 zadań
Reading Comprehension - 35 minut - 50 pytań
Liczba zadań w sekcji
Sekcja IV - uzupełnianie zdań: 30 zadań
Sekcja V - teksty z pytaniami: 20 zadań
TOEIC Bridge™ to test składający się ze 100 pytań, który trwa ok. 1 godzinę. Jest to test wyboru,
podczas którego, kandydaci zaznaczają odpowiedzi na specjalnych kartach, które są później
analizowane przez komputer, który podaje wynik na skali 20-180 punktów. Pytania na teście TOEIC
Bridge™ są znacznie łatwiejsze niż na teście TOEIC® Listening & Reading. Po otrzymaniu wysokiego
wyniku z testu Bridge zdający są gotowi do przystąpienia do testu TOEIC®.
TOEIC Bridge™ i poziomy CEFR
Wyniki TOEIC Bridge™ prezentują się następująco względem skali CEFR:
TOEIC Bridge™ (20-180 pkt)

A1

A2

B1

Listening (10-90 pkt)

46

70

86

Reading (10-90 pkt)

46

64

84

134

170

TOTAL

92

Żródło: https://www.etsglobal.org/Pl/Pol/Testy-i-Przygotowanie/Testy-TOEIC-R/TOEIC-Bridge (dostęp 18
grudnia 2018)
W ramach kursu gwarantujemy:
Monitorowanie postępów w nauczaniu (regularne testy sprawdzające wiedzę i informację zwrotną dla

Uczestników)
Nadzór metodyczny nad pracą lektora i kontrolę realizacji materiału
Podręcznik oraz pakiet materiałów dodatkowych
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z opisem umiejętności według skali CEFR (Common European
Reference for Languages).
Warunki techniczne niezbędne do udziału w części usługi realizowanej w formie zdalnej:
1) platforma, za pośrednictwem której prowadzona będzie usługa: platforma Zoom, dostępna pod
adresem https://zoom.us/
2) minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do
zdalnej komunikacji:
- komputer/laptop (zalecany) z kamerą i mikrofonem, opcjonalnie tablet lub smartfon
- opcjonalnie zestaw słuchawkowy - redukuje szum i zdecydowanie poprawia komfort udziału w
zajęciach.
3) minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik: 1
Megabit (download/upload)
4) niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i
materiałów: nie jest wymagane
5) okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line: link jest ważny przez cały
okres realizacji Usługi w formie zdalnej, chyba że z przyczyn technicznych niezależnych od
Usługodawcy zajdzie potrzeba wygenerowania nowego linku lub też harmonogram szkolenia ulegnie
zmianie – w tych 2 okolicznościach Uczestnik otrzyma nowy link.
Dodatkowe informacje dot. zalecanych
informacje w załączniku do Karty Usługi):

parametrów

technicznych

(szczegółowe

Połączenie internetowe - szerokopasmowe przewodowe lub bezprzewodowe (3G lub 4G / LTE)
Głośniki i mikrofon - wbudowany lub USB lub bezprzewodowy Bluetooth
Kamera internetowa lub kamera internetowa HD - wbudowana lub wtyczka USB
lub kamera HD albo kamera HD z kartą przechwytywania wideo
Obsługiwane systemy operacyjne:
macOS X z macOS 10.7 albo późniejsze
Windows 10
Windows 8 albo 8.1
Windows 7
Windows Vista z SP1 albo późniejsze
Windows XP z SP3 albo późniejsze
Ubuntu 12.04 albo wyższe
Mint 17.1 albo wyższe
Red Hat Enterprise Linux 6.4 albo wyższe
Oracle Linux 6.4 albo wyższe
CentOS 6.4 albo wyższe
Fedora 21 albo wyższe
OpenSUSE 13.2 albo wyższe
ArchLinux (64-bitowy tylko)
Obsługiwane tablety i urządzenia mobilne:
Surface PRO 2 z systemem Windows 8.1

Surface PRO 3 z systemem Windows 10
iOS i urządzenia Android
urządzenia Blackberry
Obsługiwane przeglądarki:
Windows: IE 11+, Edge 12+, Firefox 27+, Chrome 30+
Mac: Safari 7+, Firefox 27+, Chrome 30+
Linux: Firefox 27+, Chrome 30+
Wymagania dotyczące przepustowości łącza:
Przepustowość wykorzystywana przez Zoom zostanie zoptymalizowana pod kątem najbardziej
komfortowego korzystania z usługi w oparciu o sieć uczestników. Automatycznie dostosuje się do
środowisk 3G, WiFi lub przewodowych.
Zalecana przepustowość dla spotkań i panelistów webinarów:
Do połączeń wideo 1:1:
600 kb/s (upload/download) dla wysokiej jakości wideo
1,2 Mb/s (upload/download) dla wideo HD 720p
Odbieranie wideo HD 1080p wymaga 1,8 Mb/s (upload/download)
Przesyłanie wideo HD 1080p wymaga 1,8 Mb/s (upload/download)
W przypadku grupowych połączeń wideo:
800kbps/1.0Mbps (upload/download) dla wysokiej jakości wideo
W przypadku widoku galerii i/lub wideo HD 720p: 1,5 Mb/s (upload/download)
Odbieranie wideo HD 1080p wymaga 2,5 Mb/s (upload/download)
Przesyłanie wideo HD 1080p wymaga 3,0 Mb/s (upload/download)

Zalecana przepustowość dla uczestników webinaru:
W przypadku połączeń wideo 1:1: 600 kb/s (download) dla wysokiej jakości wideo i 1,2 Mb/s
(download) dla wideo HD
Tylko do udostępniania ekranu (brak miniatury wideo): 50-75 kb/s (download)
Do udostępniania ekranu z miniaturą wideo: 50-150 kb/s (download)
W przypadku audio VoiP: 60-80 kb/s (download)
Sugestie dotyczące kamery HD:
Aver CAM340, Aver CAM520
Logitech C930e, Logitech Brio, Logitech PTZ Pro
Huddly
VDO360 PTZ HD Camera
VTEL HD4000PTZ Camera
Vaddio Clearview USB
Microsoft HD Webcams
Hovercam Solo 5 Document and Webcam
Sugestie dotyczące zestawów głośnomówiących USB i mikrofon:
Clearone Chat 150
Jabra Speak 510
Jabra Speak 710
Jabra Speak 810
Jabra USB Speakerphones
Logitech P710e
Plantronics Headsets

Plantronics Calisto 600
Phoenix Quattro3
Revolab Fusion Wireless Microphones
Revolabs UC500
Shure Wireless Conferencing System
Voice Tracker Array Microphones
Yamaha PSP-20UR
Yamaha YVC-100
MXL Microphones for Conferencing

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Po ukończeniu poziomu A1 słuchacz potrafi:
SŁUCHANIE
zrozumieć znane słowa i bardzo podstawowe wyrażenia dotyczące jego osobiście, jego rodziny i
bezpośredniego otoczenia, gdy tempo wypowiedzi jest wolne a wymowa wyraźna
CZYTANIE
zrozumieć znane nazwy, słowa i bardzo proste zdania, np.: na tablicach informacyjnych i plakatach lub w
katalogach
MÓWIENIE
brać udział w rozmowie pod warunkiem, że rozmówca jest gotów powtarzać lub inaczej formułować
swoje myśli, mówiąc wolniej oraz pomagając mu ująć w słowa to, co usiłuje opowiedzieć
potraﬁ formułować proste pytania dotyczące najlepiej mu znanych tematów lub najpotrzebniejszych
spraw – i odpowiadać na tego typu pytania
potrafi używać prostych wyrażeń i zdań, aby opisać miejsce, gdzie mieszka oraz ludzi, których zna

PISANIE
potrafi napisać krótki, prosty tekst na widokówce, np. z pozdrowieniami z wakacji
potraﬁ wypełniać formularze (np. w hotelu) z danymi osobowymi, takimi jak nazwisko, adres,
obywatelstwo

Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone jest dla osób dorosłych, które chcą zdobyć praktyczne umiejętności językowe
przydatne w codziennej komunikacji na poziomie A1, potwierdzone ogólnie uznawanym certyﬁkatem
językowym. Szkolenie przeznaczone jest dla słuchaczy, którzy chcą zrealizować program szkolenia na
poziomie A1 w trybie indywidualnym.
Usługa adresowana jest również do uczestników projektu Kierunek Kariera.

Opis warunków uczestnictwa
Przystąpienie do testu poziomującego w siedzibie Lingualand przed podpisaniem umowy z
Lingualand.

Zawarcie umowy z Lingualand określającej zasady realizacji szkolenia i rozliczeń na podstawie
bonów szkoleniowych.
Dla uczestników projektu Kierunek Kariera warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się również na
usługę egzaminacyjną dostępną w bazie pod nazwą "ANGIELSKI - KIERUNEK KARIERA - EGZAMIN
TOEIC Bridge™ (POZIOMY A1, A2, B1 W ODNIESIENIU DO CEFR)" nr usługi:
2020/01/15/11555/515916

Materiały dydaktyczne
1. Podręcznik Speakout Starter A1 (2nd Edition) z ćwiczeniami oraz materiały własne szkoły.
2. Dodatkowo do zajęć w formie zdalnej: podręcznik, ćwiczenia i inne materiały w wersji elektronicznej
dostępne na platformie ePanel wydawnictwa Pearson; w ramach materiałów uzupełniających - materiały
interaktywne stworzone przez trenera na platformach takich jak Wordwall czy Nearpod.

Informacje dodatkowe
1. Zawarto umowę z WUP Kraków na świadczenie usług w ramach projektu "Kierunek Kariera".
2. Zajęcia realizowane zdalnie na platformie w ramach usługi będą nagrywane i przechowywane w celu
kontroli/audytu. Zapis audio-video będzie przedstawiać zarówno prowadzącego jak i uczestnika
szkolenia, oraz wyświetlać bieżącą datę i godzinę zajęć. Zdalny dostęp do zajęć zostanie również
przekazany WUP w Krakowie w celu umożliwienia monitoringu zajęć w czasie rzeczywistym.

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

angielski

2020-03-11

18:00

19:30

1:30

2

angielski

2020-03-16

18:00

19:30

1:30

3

angielski

2020-03-23

18:00

19:30

1:30

4

angielski

2020-03-25

18:00

19:30

1:30

5

angielski

2020-03-30

18:00

19:30

1:30

6

angielski

2020-04-01

18:00

19:30

1:30

7

angielski

2020-04-06

18:00

19:30

1:30

8

angielski

2020-04-08

18:00

19:30

1:30

9

angielski

2020-04-15

18:00

19:30

1:30

10

angielski

2020-04-20

18:00

19:30

1:30

11

angielski

2020-04-22

18:00

19:30

1:30

12

angielski

2020-04-27

18:00

19:30

1:30

LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

13

angielski

2020-04-29

18:00

19:30

1:30

14

angielski - forma
zdalna

2020-05-04

18:00

19:30

1:30

15

angielski - forma
zdalna

2020-05-06

18:00

19:30

1:30

16

angielski - forma
zdalna

2020-05-11

18:00

19:30

1:30

17

angielski - forma
zdalna

2020-05-13

18:00

19:30

1:30

18

angielski - forma
zdalna

2020-05-18

18:00

19:30

1:30

19

angielski - forma
zdalna

2020-05-20

18:00

19:30

1:30

20

angielski - forma
zdalna

2020-05-25

18:00

19:30

1:30

21

angielski - forma
zdalna

2020-05-27

18:00

19:30

1:30

22

angielski

2020-06-01

18:00

19:30

1:30

23

angielski

2020-06-03

18:00

19:30

1:30

24

angielski

2020-06-08

18:00

19:30

1:30

25

angielski - forma
zdalna

2020-07-08

18:00

19:30

1:30

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Jagoda Maj

Obszar specjalizacji

Nauczanie języka angielskiego jako obcego dla
osób dorosłych

Doświadczenie zawodowe

Prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych
dla dorosłych i młodzieży od 2017

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Prowadzenie zajęć indywidualnych dla osób
dorosłych

Wykształcenie

Iniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
2016-19 Filologia angielska, studia licencjackie,
specjalizacja: metodyka nauczania języka
angielskiego

Lokalizacja usługi
Adres:
Karmelicka 45
31-128 Kraków, woj. małopolskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:
Laboratorium komputerowe,Wi-fi

