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OPIS SZCZEGÓŁOWY OFERTY 

Booster Session 

Jeśli startować, to z napędem odrzutowym! Booster to szkolenie w formie webinaru motywacyjno-

metodologicznego lub warsztatu online, połączone z sesją Q&A (Pytania i Odpowiedzi), mające 

na celu: 

 

 omówić, dlaczego poprzednie podejścia nie przyniosły skutku i udowodnić, że absolutnie 

każdy jest w stanie nauczyć się języka obcego w pół roku, 

 zmotywować i w pełni zaangażować uczestników w proces ich własnej nauki, 

 wyznaczyć i przyśpieszyć osiągnięcie celów, opartych na zainteresowaniach kursanta/ów, 

 przekazać realne wskazówki, narzędzia i triki, które uczestnicy mogą od razu wykorzystać 

do samodzielnej nauki języka obcego. 

 pomóc uczestnikom dobrać trzy metody do samodzielnej nauki: jedną NA JUŻ, drugą NA 

JUTRO i trzecią NA LATA. 

 

 

Prowadzący: Fabian Lesner 

Urodzony w Niemczech, a jest absolwentem kierunku Corporate Finance & Accounting w języku angielskim, więc 

jest chodzącym przykładem multi-języczności. Na co dzień posługuje się czterema językami: polski, niemiecki, (na 

poziomie natywnym) angielski i hiszpański, co wykorzystywał w rolach tłumacza konferencyjnego i trenera 

języków obcych dla firm. Szkolił i tłumaczył w Barcelonie, Dubaju, Berlinie, Mediolanie, Warszawie i wielu innych 

miejscach, pracując z ponad 3500 uczestnikami. Aktualnie pełni funkcję Wiceprezesa firmy Highline – Szkolenia 

i Tłumaczenia.  

Niniejszy dokument stanowi rozwinięcie ogłoszenia o szkoleniu pt 7 skutecznych metod do

samodzielnej nauki językó w, któ re odbędzie się dnia 26 maja 2022 r. Znajdą w nim Państwo

szczegó łowy plan szkolenia i inne przydatne informacje. W razie pytań, jesteśmy do dyspozycji!
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OPIS WYDARZENIA: WEBINAR – 2h 

AGENDA 

CZĘŚĆ I 

 
Wstęp / 10 min  

1. Wstęp 
2. Ustalenie celów (interaktywnie) 
3. Agenda i Kontrakt trenerski 

 

Zacznij od dlaczego / 20 min 

1. Część „motywacyjna” 
2. Ustal swoje dlaczego 

 
7 mitów w językach obcych / 35 min 

1. Błędne przekonania nt. nauki języków 
2. 7 mitów w językach obcych i jak je obejść 

 
7 metod na skuteczną naukę / 25 min 

1. Przedstawienie różnych źródeł kontaktu 
2. 7 metod na skuteczną naukę 
3. Jak dobrać 3 metody dla siebie? 

 
Zakończenie części I / 5 min 

1. Przedstawienie preferencyjnych pakietów dla 
uczestników webinaru 

2. Zakończenie części webinarowej 
 

 

CZĘŚĆ II 

Sesja Q&A /do 30 min 

Warunki techniczne: 

 

 platforma do prowadzenia 

webinaru – MS Teams, Zoom, 

inne – po stronie klienta, 

 opcjonalnie: moderator sesji 

Q&A – po stronie klienta lub 

Highline, 

 liczba uczestników: min. 50, 

max. 300. 

 

 wystąpienie trenera, 

 materiały z webinaru, 

 materiały do samodzielnego 

rozpoczęcia nauki. 

Język prezentacji: 

 

 polski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenie obejmuje:
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