Kurs języka angielskiego metodą BLS.
Poziom A1. Zajecia w parach.Pakiet
84 godzin (50 min.) Etap I - 42 godz.
(50 min)
Podmiot nie wypełnił wszystkich wymaganych danych

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

2017/10/13/12842/89205

Cena netto

2 016,00 zł

Cena brutto

2 016,00 zł

Cena netto za godzinę

48,00 zł

Cena brutto za
godzinę

48,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

42

Termin rozpoczęcia
usługi

2018-01-22

Termin zakończenia
usługi

2018-04-30

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2017-10-14

Termin zakończenia
rekrutacji

2018-01-31

Maksymalna liczba uczestników

2

Kategoria główna KU

Języki

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna

Czy usługa pozwala na zdobycie 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

Leader School Anna Ślósarska

Osoba do kontaktu

Anna Ślósarska

E-mail

turek@leaderschool.pl

Telefon

691 955 030

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest zdobycie i/ lub podwyższenie kompetencji językowych w zakresie języka
angielskiego i osiągnięcie poziomu A1, A2, B1 lub B2.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Proponujemy Państwu zajęcia językowe prowadzone metodą BLS, która łączy w sobie wiele dobrych
praktyk nauczania dzięki czemu generuje u osoby uczącej się pozytywne podejście do nauki języka
angielskiego. Pozwala ona w szybkim tempie na zdobycie umiejętności porozumiewania się, utrwalenie
podstaw gramatycznych oraz osiągnięcie łatwości w komunikowaniu się po angielsku.
Metoda BLS skupia się na najważniejszych, praktycznych aspektach nauki języka. Od pierwszych zajęć
jest to dynamiczna komunikacja wyłącznie w danym języku, utrzymana w naturalnym tempie mówienia.
Dzięki temu kursant od razu zaczyna mówić i rozumieć język, którego się uczy. Skuteczny system
powtarzania i wykorzystanie efektywnych metod zapamiętywania zapewnia sprawne i systematyczne
utrwalanie materiału.
Kursy językowe prowadzone metodą BLS rozwijają wszystkie sprawności językowe w zakresie:
1/ rozumienia ze słuchu - rozumienie kontekstu wypowiedzi jako całości, czyli sensu ogólnego,
szczegółów zawartych w informacji oraz ustosunkowania rozmówcy na podstawie dialogów, monologów
i wykładów
2/ mówienia - udzielanie informacji o sobie, swojej pracy, umiejętność prowadzenia konwersacji,
umiejętność prowadzenia pertraktacji, osiąganie kompromisu, prowadzenie dyskusji na różne tematy
3/ czytania - rozumienie ogólnego sensu tekstów, wyszukiwanie szczegółowych informacji, rozumienie
struktury tekstów, wyciąganie wniosków i interpretacja wypowiedzi na podstawie tekstów

informacyjnych i prasowych
4/ pisania - pisanie różnorodnych tekstów, krókich notatek, listów, wiadomości email
Dzięki uwzględnieniu nowoczesnego, a zarazem niezwykle użytecznego słownictwa, uczestnicy
kursów BLS uczą się wyłącznie przydatnych zwrotów mających praktyczne zastosowanie.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie B1 rozumie znaczenie głównych wątków przekazu
zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń
typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego etc. Potraﬁ radzić sobie w typowych sytuacjach związanych z
podróżą do kraju, w którym używa się danego języka. Potraﬁ tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne i
pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potraﬁ opisywać wydarzenia i doświadczenia
osobiste oraz plany, projekty i marzenia dotyczące przyszłości.

Grupa docelowa
Osoby dorosłe, których celem jest nabycie umiejętności posługiwania się językiem obcym lub
podniesienie kompetencji w tym zakresie.

Opis warunków uczestnictwa
Sprawdzenie poziomu zaawansowania językowego przed rozpoczęciem kursu.

Materiały dydaktyczne
W ramach kursu uczestnik otrzymuje podręcznik oraz dostęp do platformy e-learningowej, odpowiednio
do poziomu nauczania

Informacje dodatkowe
Szkolenie realizowane jest w formie indywidualnej. Harmonogram dostosowany jest potrzeb uczestnika
szkolenia.
Uczestnik otrzymuje wewnętrzny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Brak danych

Osoby prowadzące usługę

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Imię i nazwisko

Tomasz Rospendowski

Obszar specjalizacji
Doświadczenie zawodowe
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka
angielskiego

Wykształcenie

wyższe filologiczne

Lokalizacja usługi
Adres:
Gorzelniana 1
62-700 Turek, woj. wielkopolskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:
Wi-fi

