Kurs j.francuskiego dla
początkujących A1, 80h.
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/08/31/9057/448804

Cena netto

9 200,00 zł

Cena brutto

9 200,00 zł

Cena netto za godzinę

115,00 zł

Cena brutto za
godzinę

115,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

80

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-09-20

Termin zakończenia
usługi

2020-04-25

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-09-02

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-09-20

Maksymalna liczba uczestników

1

Kategoria główna KU

Języki

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance

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

Komunikado Jakub Szymański

Osoba do
kontaktu

Elżbieta Lendzioszek

E-mail

sekretariat@komunikado.edu.pl

Telefon

513004634

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie umiejętności posługiwania się językiem francuskim na poziomie
podstawowym A1.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Zakres programowy jest ustalany indywidualnie w oparciu o potrzeby i oczekiwania wyrażone przez
uczestnika. Przebieg zajęć jest planowany tak, by kursant poznał nowe elementy językowe w
kontekście własnych realiów zawodowych i zainteresowań oraz na bieżąco ćwiczył ich wykorzystanie w
praktyce.Zakres szkolenia obejmuje kształcenie podstawowych umiejętności językowych zarówno w
zakresie komunikacji ustnej jak i pisemnej koncentrując się na kompetencjach językowych określonych
przez uczestnika jako najważniejsze (np. komunikacja ustna, prowadzenie rozmów telefonicznych,
przyjmowanie gości itp.).

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
W zakresie poszczególnych funkcji językowych słuchacz osiąga następujące umiejętności:
Wypowiedzi ustne – rozumienie i tworzenie. Student potraﬁ zrozumieć podstawowe zwroty
grzecznościowe, znane mu nazwy, słowa i wyrażenia w krótkich wypowiedziach, proste polecenia,
pytania i prośby, informacje dotyczące osób, numery telefonów, adresy, godziny, proste pytania
dotyczące jego osoby. Umie przedstawić siebie, swoją rodzinę, przyjaciela; przywitać się, pożegnać,
przeprosić, podziękować. Potraﬁ poprosić o powtórzenie komunikatu, w prosty sposób wyrazić prośbę
(np. poprosić o bilet), podawać daty i godziny, w prosty sposób opowiedzieć swój dzień, jak spędza
wolny czas.
Rozumienie tekstów pisanych. Student rozumie krótkie, proste teksty (zwłaszcza uzupełnione
obrazkami), podstawowe informacje zawarte w prostych ogłoszeniach, na szyldach, plakatach, tablicach

informacyjnych, rozkładach zajęć. Tworzenie tekstów pisanych. Student potraﬁ wypełnić prosty
formularz (dot. danych osobowych), opisać prostymi zdaniami swoją rodzinę, przyjaciół,
zainteresowania, swój dzień, napisać krótką wiadomość, np. SMS (co robię, gdzie jestem).
Poprawność językowa:
L e k s y k a l n a. Student potraﬁ posługiwać się wąskim zakresem słownictwa, związanym z
konkretnymi potrzebami życia codziennego.
G r a m a t y c z n a. Poprawnie używa prostych struktur, choć popełnia błędy – np. w użyciu form
czasownika. Mimo to wypowiedź jest zazwyczaj zrozumiała.
O r t o g r a f i c z n a. Potraﬁ zapisywać z dużą poprawnością fonetyczną (lecz niekoniecznie z
zachowaniem pełnej poprawności pisowni) słowa ze swego ustnego zasobu słownictwa. Potraﬁ
literować nazwisko, adres i inne dane osobowe.
Tematyka:
Zawieranie znajomości, przedstawienie się, podawanie informacji dotyczących siebie, rodziny, przyjaciół.
Narodowości, zawody. Godziny, pory dnia, dni tygodnia, miesiące, pory roku, pogoda. Rozkład dnia.
Czas wolny, zainteresowania. Opis miasta. Podróż (program, środki lokomocji)
Zagadnienia gramatyczne:
Czas teraźniejszy (présent) – czasowniki avoir i être, czasowniki regularne (1 i 2 grupy), czasowniki 3
grupy (aller, prendre, connaître, faire, savoir, venir, voir, vouloir, lire, partir, sortir, attendre, servir).
Czasowniki zwrotne. Czas przyszły futur proche. Rodzajniki określone i nieokreślone, rodzajniki
ściągnięte. Liczba pojedyncza i mnoga. Rodzaj męski i żeński. Zaimek osobowy akcentowany (w funkcji
podmiotu i po przyimku). Zaimek przymiotny dzierżawczy. Zaimek przymiotny wskazujący. Przyimki.
Liczebniki główne i porządkowe. Zdania oznajmujące, pytające (z inwersją, z est-ce que, intonacyjne),
zdania przeczące.
Uczestnik na zakończenie szkolenia przystępuje do egzaminu wewnętrznego przygotowanego w
oparciu o zrealizowany na zajęciach materiał.

Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą posiąść znajomość wybranych aspektów języka
francuskiego. Program jest dedykowany osobom chcącym efektywnie komunikować się w
różnorodnych sytuacjach zawodowych w obecnych okolicznościach oraz w przyszłości.

Materiały dydaktyczne
Szkoła zapewnia wszelkie materiały dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia kursu.

Informacje dodatkowe
Szkolenie realizowane jest zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.
Jedna godzina zajęć dydaktycznych jest rozumiana jako jedna godzina lekcyjna (45 minut).
Dni i godziny zajęć zostaną dostosowane do preferencji słuchacza.
Uczestnik otrzymuje certyfikat szkolenia

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

Język francuski

2019-09-20

16:15

18:30

2:15

2

Język francuski

2019-09-21

08:30

11:30

3:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Sylwia Dobrogowska

Obszar specjalizacji

Język francuski.

Doświadczenie zawodowe

Nauczyciel z 10 letnim stażem w nauczaniu
j.francuskiego.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Nauczyciel z 10 letnim stażem w nauczaniu j.
francuskiego oraz doświadczenie w prowadzeniu
kursów i szkoleń.

Wykształcenie

Wyższe, filologia francuska.

Lokalizacja usługi
Adres:
Kościuszki 54
18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Szkoła Języków Obcych Komunikado.

Warunki logistyczne:

