KURS ROSYJSKIEGO LEKCJE
INDYWIDUALNE Z NATIVE SPEAKER
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

2019/08/22/8270/445682

Cena netto

4 800,00 zł

Cena brutto

4 800,00 zł

Cena netto za godzinę

160,00 zł

Cena brutto za
godzinę

160,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

30

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-11-18

Termin zakończenia
usługi

2020-04-06

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-08-22

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-11-04

Maksymalna liczba uczestników

1

Kategoria główna KU

Języki

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS
SUS 2.0

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

LINGUA HOUSE SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH
COACHING & TRAINING HOUSE BEATA
OMASTKA

Osoba do kontaktu

Sekretariat Szkoły

E-mail

biuro@linguahouse.pl

Telefon

32 781 77 81

Cel usługi
Cel edukacyjny
Szkolenie pozwala na zdobycie nowych umiejętności i kompetencji językowych, które będą
wykorzystywane w pracy zawodowej. Dla uczestnika szkolenia są to: a) na poziomie wiedzy: posiadanie bogatego słownictwa dotyczącego kwestii zawodowych jak i prywatnych, - znajomość
zasad gramatycznych obowiązujących w języku włoskim i umiejętność korzystania z nich we właściwy
sposób, - umiejętność rozróżnienia poszczególnych czasów oraz korzystania z nich w prawidłowy
sposób, - rozszerzenie wiedzy biznesowej dzięki pracy nad tekstami specjalistycznymi. b) na
poziomie umiejętności : - umiejętność płynnego władania językiem włoskim w sytuacjach formalnych
jak i nieformalnych, biznesowych oraz prywatnych, - zrozumienie native speakera - klienta
zagranicznego i umiejętność porozumiewania się z nim, - umiejętność sprawnego tłumaczenia
specjalistycznych tekstów biznesowych, - umiejętność korzystania z bogatego słownictwa
poznanego w trakcie kursu, a także ze wszystkich omawianych czasów oraz narzędzi językowych. c)
na poziomie kompetencji społecznych: - rozumienie ciągłej potrzeby doskonalenia się i szlifowania w
języku, znajomość mocnych i słabych stron oraz umiejętność pracy nad nimi, - polepszenie relacji z
partnerami biznesowymi dzięki umiejętności zintegrowania się ze środowiskiem obcojęzycznym na
wysokim poziomie.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Kurs języka rosyjskiego - indywidualne lekcje z Native Speaker metodą bezpośrednią Direct bądź
metodą tradycyjną z naciskiem na konwersacje.
Metoda bezpośrednia Direct to nowoczesny i szybki sposób nauki języka przez konwersacje. Materiał
wprowadzany jest w formie licznych pytań i odpowiedzi, ćwiczona jest komunikacja oraz w ten sposób
poznaje się słownictwo, struktury językowe i gramatykę, a także nabiera się pewności w komunikowaniu
się w języku obcym.
Nauka metodą tradycyjną jest uzupełnieniem metody bezpośredniej i polega na równoległym rozwijaniu
czterech umiejętności - pisania, czytania, mówienia i rozumienia ze słuchu w języku obcym. W tej
metodzie szczególną uwagę przywiązuje się do nauki porozumiewania się w konkretnych sytuacjach

życiowych i zawodowych. Każde zajęcia to nauka nowego zasobu słów i zagadnień gramatycznych.
Wszyscy lektorzy prowadzący zajęcia w naszej Szkole mają dyplom bądź certyﬁkat potwierdzający ich
umiejętności językowe oraz dodatkowo zostali przygotowani metodycznie do nauczania języków
obcych metodą tradycyjną z nastawieniem na komunikację oraz metodą bezpośrednią.
Do pakietu zajęć można dokupić podręcznik CD wraz z materiałami mp3 oraz kursem językowym online.
Zakres zagadnień podczas kursu:
Moduł 1: tryb rozkazujący czasowników; czas teraźniejszy; czasownik + biernik; koniugacja; liczba
pojedyncza rzeczowników różnych rodzajów; podział na deklinacje.
Moduł 2: zaimki osobowe — odmiana; użycie przyimków; biernik, miejscownik i dopełniacz; dopełniacz
liczby pojedynczej rzeczowników; miejscownik liczby pojedynczej rzeczowników.
Moduł 3: użycie przyimków czasowych; czasowniki; użycie przysłówków czasowych; użycie zaimka;
użycie liczebników; czasowniki.
Moduł 4: użycie przymiotników; odmiana przymiotników twardo i miękkotematowych; użycie zaimków
dzierżawczych; stopień wyższy wybranych przymiotników.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Program usługi kończy się wewnętrznym egzaminem oraz wystawieniem certyﬁkatu potwierdzającego
poziom znajomości języka.
Szkolenie pozwala na zdobycie nowych umiejętności i kompetencji językowych, które będą
wykorzystywane w pracy zawodowej. Dla uczestnika szkolenia są to:
a) na poziomie wiedzy:
- posiadanie bogatego słownictwa dotyczącego kwestii zawodowych jak i prywatnych,
- znajomość zasad gramatycznych obowiązujących w języku rosyjskim i umiejętność korzystania z nich
we właściwy sposób,
- umiejętność rozróżnienia poszczególnych czasów oraz korzystania z nich w prawidłowy sposób,
- rozszerzenie wiedzy biznesowej dzięki pracy nad tekstami specjalistycznymi.
b) na poziomie umiejętności :
- umiejętność płynnego władania językiem rosyjskim w sytuacjach formalnych jak i nieformalnych,
biznesowych oraz prywatnych,
- zrozumienie native speakera - klienta zagranicznego i umiejętność porozumiewania się z nim,
- umiejętność sprawnego tłumaczenia specjalistycznych tekstów biznesowych,
- umiejętność korzystania z bogatego słownictwa poznanego w trakcie kursu, a także ze wszystkich
omawianych czasów oraz narzędzi językowych.
c) na poziomie kompetencji społecznych:
- rozumienie ciągłej potrzeby doskonalenia się i szlifowania w języku, znajomość mocnych i słabych
stron oraz umiejętność pracy nad nimi,
- polepszenie relacji z partnerami biznesowymi dzięki umiejętności zintegrowania się ze środowiskiem
obcojęzycznym na wysokim poziomie.

Grupa docelowa
Osoby dorosłe. Osoby samozatrudnione, właściciele i pracownicy mikro-, małych- bądź średnich
przedsiębiorstw.

Informacje dodatkowe
Uwaga! Podana cena jest ceną za 60 minut zajęć! Jedna lekcja trwa 90 minut zajęć.
Po złożeniu dokumentów u Operatora prosimy o pilny kontakt ze szkołą w celu rezerwacji sali i lektora bez wcześniejszego kontaktu rozpoczęcie zajęć w wyznaczonym terminie nie będzie możliwym.
Uczestnik:
- przed bądź po złożeniu dokumentów u Operatora, zgłoszenia się do sekretariatu szkoły * minimum 20
dni przed planowanym rozpoczęciem usługi,
- po podpisaniu umowy z Operatorem, przesłania do sekretariatu szkoły zdjęć bądź skanów podpisanej
z Operatorem umowy * minimum 4 dni przed planowanym rozpoczęciem usługi,
- po przesłaniu do sekretariatu szkoły zdjęć bądź skanów podpisanej z Operatorem umowy, podpisania
w sekretariacie szkoły umowy na świadczenie usług doﬁnansowanych * minimum 1 dzień przed
planowanym rozpoczęciem usługi.

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

moduł 1

2019-11-18

17:00

18:30

1:30

2

moduł 1

2019-11-25

17:00

18:30

1:30

3

moduł 1

2019-12-02

17:00

18:30

1:30

4

moduł 1

2019-12-09

17:00

18:30

1:30

5

moduł 1

2019-12-16

17:00

18:30

1:30

6

moduł 2

2019-12-23

17:00

18:30

1:30

7

moduł 2

2019-12-30

17:00

18:30

1:30

8

moduł 2

2020-01-13

17:00

18:30

1:30

9

moduł 2

2020-01-20

17:00

18:30

1:30

10

moduł 2

2020-01-27

17:00

18:30

1:30

11

moduł 3

2020-02-03

17:00

18:30

1:30

LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

12

moduł 3

2020-02-10

17:00

18:30

1:30

13

moduł 3

2020-02-17

17:00

18:30

1:30

14

moduł 3

2020-02-24

17:00

18:30

1:30

15

moduł 4

2020-03-02

17:00

18:30

1:30

16

moduł 4

2020-03-09

17:00

18:30

1:30

17

moduł 4

2020-03-16

17:00

18:30

1:30

18

moduł 4

2020-03-23

17:00

18:30

1:30

19

egzamin

2020-03-30

17:00

18:30

1:30

20

omówienie
egzaminu

2020-04-06

16:30

18:00

1:30

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Yuliia Kryvoberets

Obszar specjalizacji

język rosyjski

Doświadczenie zawodowe

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu
kursów językowych.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu
kursów językowych, w tym metodą Direct.

Wykształcenie

Wykształcenie wyższe.

Lokalizacja usługi
Adres:
Gliwicka 12/11
40-079 Katowice
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Pod Szkołą znajduje się darmowy parking
samochodowy

Warunki logistyczne:

