Język rosyjski 40 godzin A1
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

2019/06/17/9370/416388

Cena netto

800,00 zł

Cena brutto

800,00 zł

Cena netto za godzinę

20,00 zł

Cena brutto za
godzinę

20,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

40

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-09-02

Termin zakończenia
usługi

2019-11-30

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-06-18

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-08-31

Maksymalna liczba uczestników

10

Kategoria główna KU

-

Kategorie dodatkowe KU

Języki

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna

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

SYLWIA SAWICKA "LEADER SCHOOL"

Osoba do kontaktu

SYLWIA SAWICKA

E-mail

bialapodlaska@leaderschool.pl

Telefon

500226920

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest wykształcenie kompetencji językowych pozwalających komunikować się w języku
rosyjskim w najróżniejszych sytuacjach: prywatnych i zawodowych - obejmuje język ogólny i
specjalistyczny, w tym biznesowy.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Słuchacz będzie posługiwał się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych,
gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), związanych tematycznie z:
- człowiekiem (np. dane personalne, wygląd, uczucia i emocje, zainteresowania),
- domem (np. miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia),
- szkołą (np. przedmioty nauczania, życie szkoły),
- pracą (np. popularne zawody i związane z nimi czynności, miejsce pracy),
- życiem rodzinnym i towarzyskim (np. członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia
codziennego, formy spędzania czasu wolnego),
- żywieniem (np. artykuły spożywcze, posiłki, lokale gastronomiczne),
- zakupami i usługami (np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, korzystanie z usług),
- podróżowaniem i turystyką (np. środki transportu, orientacja w terenie, informacja turystyczna,
zwiedzanie),
- kulturą (np. dziedziny kultury, uczestnictwo w kulturze),
- sportem (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe),
- zdrowiem (np. samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie),
- techniką (np. korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych),
- światem przyrody (np. pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz),
- elementami wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem
kontekstu międzykulturowego oraz tematyki integracji europejskiej.
Słuchacz będzie rozumiał ze słuchu bardzo proste, krótkie wypowiedzi artykułowane w standardowej
odmianie języka (reaguje na polecenia, określa główną myśl tekstu, znajduje w tekście określone
informacje, określa intencje nadawcy/autora tekstu, określa kontekst wypowiedzi.
Słuchacz będzie rozumiał krótkie wypowiedzi pisemne (np. napisy informacyjne, listy, ulotki reklamowe,
jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy i proste teksty narracyjne).
Słuchacz będzie tworzył krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne (opisuje ludzi, przedmioty,
miejsca i czynności, opowiada o wydarzeniach życia codziennego, przedstawia fakty z przeszłości i
teraźniejszości, opisuje swoje upodobania, wyraża swoje opinie i uczucia czy przedstawia intencje i
plany na przyszłość.

Słuchacz będzie tworzył krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi pisemne w formie prostych wyrażeń i
zdań (opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i czynności, opisuje wydarzenia życia codziennego,
przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości, opisuje swoje upodobania, wyraża swoje opinie i
uczucia, opisuje intencje i plany na przyszłość.
Słuchacz będzie reagować ustnie w prosty i zrozumiały sposób, w typowych sytuacjach (nawiązuje
kontakty towarzyskie, uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia, prosi o pozwolenie, udziela i
odmawia pozwolenia, wyraża swoje opinie i życzenia, pyta o opinie i życzenia innych, wyraża swoje
emocje, wyraża prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę wykonania prośby, prosi o powtórzenie
bądź wyjaśnieni tego, co powiedział rozmówca).

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Słuchacz będzie dokonywał samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np.
korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, prowadzenie notatek, zapamiętywanie nowych wyrazów,
korzystanie z tekstów kultury w języku obcym).

Grupa docelowa
Osoby dorosłe pracujące z wykorzystaniem języka rosyjskiego.

Materiały dydaktyczne
Słuchacz otrzymuje podręczniki zgodne z poziomem nauczania.

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

język rosyjski

2019-09-02

15:00

18:00

3:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

ALEKSANDRA ROLA

Obszar specjalizacji

język rosyjski

Doświadczenie zawodowe

natywny nauczyciel języka rosyjskiego z 30
letnim stażem pracy

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

wyższe

Lokalizacja usługi
Adres:
Reformacka 10/III piętro
21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

