Podstawowe komendy stosowane
podczas lotu w języku angielskim
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

2018/05/12/18746/167298

Cena netto

3 000,00 zł

Cena brutto

3 000,00 zł

Cena netto za godzinę

500,00 zł

Cena brutto za
godzinę

500,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

6

Termin rozpoczęcia
usługi

2018-06-16

Termin zakończenia
usługi

2018-06-16

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2018-05-12

Termin zakończenia
rekrutacji

2018-06-15

Maksymalna liczba uczestników

12

Kategoria główna KU

Języki

Kategorie dodatkowe KU

Języki

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg ISO
9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) – w zakresie
usług szkoleniowych

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

Kształcenie zawodowe

A.6. - Obsługa maszyn i urządzeń
przemysłu chemicznego

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Mała Polska Flota Powietrzna sp. z o.o.

Osoba do kontaktu

Beata Soczawa

E-mail

beata.soczawa@interia.pl

Telefon

661081888

Cel usługi
Cel biznesowy
Podniesienie kwalifikacji w zakresie obsługi statków powietrznych i podniesienie bezpieczeństwa
lotów

Cel edukacyjny
Nauka podstawowych pojęć w zakresie obsługi statków powietrznych podczas startów, lądowań i lotu
- kurs uzupełniający w języku angielskim. Podczas lotu za granicami Polski, a także często na jej
terenie, komendy są najczęściej wyrażane w języku angielskim. Pilot podczas szkolenia pozna
podstawowe, niezbędne komendy po angielsku przydatne w czasie lotu.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Wprowadzenie podstawowych komend w języku angielskim przydatnych podczas lotu samolotem w
Polsce i poza jej granicami, stosowanych w nawigacyjnej przestrzeni powietrznej. Ćwiczenia praktyczne
z wykorzystaniem materiałów audiowizualnych.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Nabycie umiejętności podstawowego porozumiewania się w języku angielskim podczas lotu

Grupa docelowa
Przedsiębiorcy i pracownicy będący w trakcie szkolenia lub planujący szkolenie z zakesu pilotażu
ultralekkich statków powietrznych - kurs uzupełniający, niezbędny do prawidłowego procesu obsługi

statku powietrznego w czasie lotu

Materiały dydaktyczne
Podstawowy słownik pojęć w języku angielskim przydatnych dla pilota - materiał wewnętrzny
opracowany przez lektora

Harmonogram
Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

zapoznanie się z grupą, z jej
doświadczeniem w posługiwaniu się
językiem angielskim, rozdanie i
omówienie materiałów

2018-0616

09:00

09:15

0:15

2

wprowadzenie podstawowych
elementów j.angielskiego (osoby,
czasowniki: to can, to have, to be,
przyimki miejsca i ruchu) - ćwiczenia
ustne

2018-0616

09:15

10:00

0:45

3

wprowadzenie podstawowych komend
przydatnych podczas lotu

2018-0616

10:00

11:30

1:30

4

materiał audiowizualny z
wykorzystaniem wprowadzonych
komend

2018-0616

11:30

12:00

0:30

5

wprowadzenie słownictwa
specjalistycznego - słownictwo
związane z częściami maszyny, lotem,
lotniskiem, lądowiskiem, itd

2018-0616

12:00

13:00

1:00

6

ćwiczenia z wykorzystaniem
omówionych elementów, rozwiązywanie
przez kursantów losowych problemów
w obszarze wprowadzonej gramatyki,
słownictwa oraz wyrażeń

2018-0616

13:00

14:00

1:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Matylda Kłosek

Obszar specjalizacji

mgr filologii angielskiej/specjalizacja
tłumaczeniowa z j.niemieckim (dyplom 2014 r.)

Doświadczenie zawodowe

lektor języka angielskiego , 10 lat praktyki
zawodowej, egzamin językowy CAE 2005 r.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

prowadzenie cyklu kursów j. angielskiego z
elementami słownictwa branżowego dla
pracowników Górnośląskiego Towarzystwa
Lotniczego S.A.

Wykształcenie

wyższe

Lokalizacja usługi
Adres:
Chorzowska 28A
41-902 Bytom, woj. śląskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Centrum Działalności Podwodnej NUREK

Warunki logistyczne:

