OFERTA
KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Szanowni Państwo,
pragniemy poinformować, ze mieszkańcy Augustowa będą mogli uczestniczyć w DARMOWYCH
KURSACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO, dzięki środkom uzyskanym z KFS (KRAJOWEGO
FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO). Kursy będą prowadzone przez Real-Deal Szkołę Językową.
Kadra nauczycieli składa się z wysoko wykwalifikowanych lektorów oraz Native Speakera z USA.
Zapraszamy do zapoznania się z poniższą ofertą.
Sukces w dzisiejszym globalnym środowisku biznesowym wymaga prawdziwej zdolności
skutecznego porozumiewania się w języku angielskim. Znajomość języka angielskiego jest
postrzegana nie tylko jako użyteczne narzędzie biznesu, ale też jako podstawowa umiejętność w
życiu. W ramach rozwoju i szkoleń zawodowych proponujemy skrojone na miarę programy języka
angielskiego dla menedżerów HR i firm.
Rozpocznij Swoją podróż do sukcesu z językiem angielskim. Nasze kursy oparte są m.in. na
programie Direct English, który jest najbardziej skutecznym systemem nauki języka. Posiada on
dziewięć poziomów do wyboru, począwszy od Foundation English aż do Business English. Direct
English opiera się na starannie opracowanym cyklicznym programie nauczania,którego podstawą
jest komunikacja,co pozwala bez obaw używać języka angielskiego od najwcześniejszego etapu
nauki. Program umożliwia również odkrycie stylu uczenia, który najbardziej lubisz.
Naszą misją jest nauka, wsparcie i dawanie wskazówek potrzebnych do osiągnięcia oczekiwanych
rezultatów i sukcesów.

PRZEDMIOT OFERTY
Prowadzimy szkolenia z języka angielskiego na wszystkich szczeblach zaawansowania dla
pracowników firm i instytucji:





Angielski ogólny
Angielski specjalistyczny
Business English
Advance English



KURS GRUPOWY OGÓLNY:
o 30 lekcji (1 SEMESTR) 2 lekcje w tygodniu po 75 minut.
o 60 lekcji (2 SEMESTRY) 2 lekcje w tygodniu po 75 minut.
o 90 lekcji (3 SEMESTRY) 2 lekcje w tygodniu po 75 minut.
o 120 lekcji (4 SEMESTRY) 2 lekcje w tygodniu po 75 minut.
o 150 lekcji (5 SEMESTRÓW) 2 lekcje w tygodniu po 75 minut.



KURS GRUPOWY INTENSYWNY:
o 60 lekcji (1 SEMESTR) 4 lekcje w tygodniu po 75 minut.
o 120 lekcji (2 SEMESTRY) 4 lekcje w tygodniu po 75 minut.
o 180 lekcji (3 SEMESTRY) 4 lekcje w tygodniu po 75 minut.
o 240 lekcji (4 SEMESTRY) 4 lekcje w tygodniu po 75 minut.
o 300 lekcji (5 SEMESTRÓW) 4 lekcje w tygodniu po 75 minut

CENA KURSU DLA MICROFIRM–wkład własny 0.00zł (100% dofinansowania)
CENA KURSU DLA MAŁYCH FIRM–wkład własny 169zł za 1 semestr kursu ogólnego (80% dofinansowania)


LEKCJE INDYWIDUALNE – 75zł za 60 minut lekcyjnych
Zajęcia prowadzone są przez lektorów oraz NATIVE SPEAKERA z USA w „Pałacu na wodzie” w
Augustowie (ul. Zarzecze 17B) lub w siedzibie danej firmy (dojazd lektora). Godziny oraz
częstotliwość zajęć do ustalenia!

DLACZEGO MY?









Skuteczna nauka w ekstra atmosferze prowadzona przez dynamicznych nauczycieli z
USA
Wykorzystujemy najnowsze metody nauki światowej klasy
Wysokie kwalifikacje lektorów oraz Native Speakerów z USA
Dysponujemy najnowszym sprzętem audiowizualnym
Przeprowadzamy audyt językowy przed rozpoczęciem współpracy
Główny nacisk podczas nauki języka kładziemy na konwersację (praktyczny angielski)
Dyspozycyjność – jesteśmy dostępni codziennie w godzinach od 09:00 do 21:00
Dostępność dla osób niepełnosprawnych (winda)
ZGŁOSZENIE MOŻESZ WYSŁAĆ JUŻ DZIŚ

TEL: 514 079 286 EMAIL: info@real-deal.edu.pl ADRES: ul. Zarzecze 17B, Augustów

KURSY
1.

ANGIELSKI OGÓLNY

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych metod i materiałów, dzięki czemu nasi
Słuchacze mogą szybko i efektywnie opanować duży zasób słów oraz nauczyć się tego, co w nauce
języka niezbędne i najważniejsze – skutecznie komunikować się w języku angielskim.
Zajęcia prowadzone są na różnym poziomie trudności, zależnie od wiedzy i umiejętności
Słuchaczy. Nauczamy umiejętności mówienia, aktywnego słuchania i myślenia w języku obcym.
Nasi Native Speakerzy przybliżają Słuchaczom nie tylko język, ale także kulturę i obyczaje
swoich krajów.

2.

JĘZYK ANGIELSKI SPECJALISTYCZNY

Kurs z języka angielskiego specjalistycznego na wszystkich szczeblach zaawansowania dla
pracowników firm i instytucji – kursy są dostosowane do wymogów określonej branży, np.
medycznej, technicznej, prawniczej, HR.

3.

BUSINESS ENGLISH
Zajęcia przeznaczone są dla osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z biznesem.

W trakcie kursu Słuchacze zgłębiają swoją wiedzę ze świata biznesu. Na każdych zajęciach
lektor przedstawia różne praktyczne zastosowania gramtatyczno-językowe współcześnie używane
na gruncie zawodowym.
Kurs obejmuje m.in. ćwiczenia z pisania oficjalnych pism, raportów, e-maili, profesjonalnych
prezentacji czy negocjacji.

4.

ADVANCED ENGLISH

Kurs przeznaczony dla osób znających język angielski, chcących pogłębić swoją wiedzę,
rozwijać słownictwo i biegłość w posługiwaniu się językiem na poziomie zaawansowanym w
praktyce.
Zajęcia mają za zadanie wzbogacić słownik Słuchaczy. Prowadzone są ćwiczenia dotyczące
słownictwa i gramatyki oraz zadania wzbogacające stylistykę języka pisanego.

METODY
 METODA DIRECT ENGLISH
W metodzie bezpośredniej (Direct) główny nacisk podczas nauki języka położony jest na
konwersację. Jest to metoda przeznaczona do nauki osób dorosłych.
Sposób prowadzenia zajęć:
Prawie cała lekcja to praca ustna z lektorem, polegająca na tym, że lektor uczy nowego słownictwa
lub zagadnienia gramatycznego, a potem zadaje pytania z użyciem tych słów i gramatyki tak, aby
cały nowy materiał był ćwiczony w praktyce i w kontekście. Nauczyciel mówi do słuchaczy dość
szybko, w naturalnym tempie konwersacji. Pozwala im to później łatwo rozumieć rozmowy w
obcym języku prowadzone z naturalną prędkością. Słuchacz ćwiczy i zapamiętuje słowa i struktury
gramatyczne, które są zawarte w pytaniach i odpowiedziach. W kolejnych etapach wprowadza się
elementy własnej inwencji i słuchacz tworzy coraz więcej własnych, dowolnych odpowiedzi. Aby
rozwinąć odpowiednie odruchy językowe, należy mówić szybko i bez zastanawiania się. Słuchacze
odpowiadają na pytania nauczyciela w jak najdłuższej formie, aby maksymalnie wydłużyć czas
mówienia oraz ćwiczyć jak najwięcej słów i struktur gramatycznych. Dzięki systemowi powtórek,
słuchacze doskonale znają cały przerobiony materiał.

 METODA BEZPOŚREDNIA
Rola nauczyciela w stosunku do ucznia jest partnerska, stara się o zbudowanie przyjaznych
relacji. Najważniejsza w tej metodzie jest nauka mówienia. Na lekcjach używany jest wyłącznie
język angielski. Typowe techniki używane w metodzie bezpośredniej to: zapamiętywanie dialogów,
powtarzanie, łańcuch pytań i odpowiedzi, zastępowanie słowa w zdaniu innym słowem,
uzupełnianie dialogów, przekształcanie zdań, zabawy gramatyczne. Aby uczniowie mogli
zrozumieć materiał, nauczyciel posługuje się obrazkami, gestami, mimiką. Nowopoznane słowa i
zwroty uczniowie wykorzystują następnie w rozmowie między sobą. Gramatyka odgrywa
minimalną rolę. Liczy się swoboda wypowiedzi, słownictwo i wymowa. Nauczyciel nie koryguje
błędów bezpośrednio, lecz podaje odpowiednie przykłady, tak prowadząc ucznia, aby sam mógł
poprawić błąd.
Zalety: uczeń szybko zaczyna mówić w języku angielskim, ma bogaty zasób słów, jego wypowiedzi
- nawet nie do końca poprawne - są zrozumiałe dla innych użytkowników języka. Uczeń poznaje
kulturę i obyczaje krajów anglojęzycznych.
Polecana: na początkowym etapie nauki języka, ponieważ przed systematyczną nauką gramatyki
trzeba zgromadzić odpowiedni zasób słów i konstrukcji językowych.

 METODA KOMUNIKACYJNA
W tej metodzie - jak sama nazwa wskazuje - język traktowany jest przede wszystkim jako
narzędzie komunikacji społecznej. Podstawową techniką jest praca w grupie, ponieważ słuchacze
powinni jak najwięcej współpracować i rozmawiać ze sobą; często proszeni są o odgrywanie scenek
i dialogów, równie często na lekcjach używa się autentycznych materiałów do słuchania i czytania
(np. ulotek, nagrań telewizyjnych, oryginalnych dialogów). Ponadto organizowane sa gry i zabawy
językowe, w trakcie których uczeń bierze czynny udział w dyskusjach, wymianie poglądów itp.
Nauczyciel jest managerem zajęć, tworzy sytuacje sprzyjające czy inspirujące do mówienia,
dyskusji. Uczeń musi być aktywny, przy jednoczesnym podporządkowaniu się poleceniom
nauczyciela. Lektor dba o przyjazne relacje między nim a uczniami i - w miarę możliwości - o
przyjazne relacje w grupie. Język jest postrzegany jako całość i wszystkie aspekty są ważne. Duży
nacisk kładzie się na funkcjonalność, czyli wykorzystywanie danej struktury w praktyce, w zyciu
prywatnym i zawodowym (język specjalistyczny: medyczny, biznesowy, prawniczy). Oceniana jest
przede wszystkim płynność posługiwania się językiem- totalne zanurzenie w języku...

 METODA NATURALNA
Nauczyciel podczas zajęć prowadzi konwersacje w języku obcym w naturalnym tempie, tak
samo jak na zajęciach odbywających się w języku rodzimym. Każdy nauczyciel dostosowuje
poziom języka do możliwości słuchacza, co minimalizuje czas jego nauczania i pozwala
podświadomie pokonać barierę mówienia w obcym języku. Każda minuta zajęć jest maksymalnie
wykorzystana na skuteczną i efektywną naukę języków obcych, a wiedza jest przyswajana w
naturalny sposób.
Nauka metodą naturalną polega na:
-słuchaniu ze zrozumieniem języka mówionego
-konwersacji z nauczycielem
-nauce poprawnego czytania i pisania
Zalety nauki metodą naturalną:
-efektywnie i szybko uczysz się mówić w języku obcym
-nowe słownictwo jest wprowadzane na każdych zajęciach
-powtórki pozwalają na zapamiętanie nowo poznanego z słownictwa
-już od pierwszych zajęć widać postępy
-umiejętność płynnego posługiwania się językiem obcym
-bezstresowe odnalezienie się w każdej codziennej sytuacji językowej poza szkołą
-z każdym spotkaniem rośnie umiejętność rozumienia ze słuchu
-nabywanie coraz większej umiejętności czytania ze zrozumieniem
-możliwość poznawania nowych kultur dzięki zajęciom z native speakerem

Szkolenia przygotowujemy w ścisłej współpracy z profesjonalnymi wydawnictwami
językowymi: Oxford University Press, Direct Publishers, Cambridge University Press.

