Język rosyjski zajęcia indywidualne
poziom A1, egzamin TELC A1 +
podręcznik - poddziałanie 3.2.2.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2020/01/16/6133/516305

Cena netto

11 000,00 zł

Cena brutto

11 000,00 zł

Cena netto za godzinę

91,67 zł

Cena brutto za
godzinę

91,67

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

120

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-02-10

Termin zakończenia
usługi

2020-05-31

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2020-01-16

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-02-15

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?

Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego
wypracowano system walidacji i certyfikowania
efektów uczenia się na poziomie
międzynarodowym (lista zidentyfikowanych
certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Usługa jest zgodna z Europejskim Systemem
Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Kurs
kończy się międzynarodowym egzaminem TELC
A1. Na zakończenie kursu zostanie wydany
certyfikat ukończenia kursu.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego
walidację
Telc GmbH
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Telc GmbH
Podmiot prowadzący walidację nie jest
zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w
BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii
Podmiotów
uprawnione do realizacji procesów walidacji i
certyfikowania na mocy innych przepisów prawa

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Nie

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

English Colours Group Sp. z o.o.

Osoba do kontaktu

Agnieszka
Gosiewska

E-mail

ec@englishcolours.pl

Cel usługi

Telefon

667665694

Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie kompetencji językowych słuchacza w zakresie sprawności słuchania,
mówienia, czytania oraz pisania na poziomie A1, zgodnym z CEFR (Common European Framework of
Reference – Europejskim systemem opisu kształcenia językowego). W trakcie szkolenia słuchacz
nabywa następujące umiejętności: przedstawia się wymienia informacje na temat siebie, swojej
rodziny, pochodzenia, miejsca zamieszkania, zainteresowań itp. tworzy imię odojcowskie zna imiona
rosyjskie wypełnia krótką ankietę korzysta ze słownika wymienia nazwy państw i stolic europejskich
nazywa mieszkańców państw europejskich wskazuje osoby i przedmioty z najbliższego otoczenia
określa miejsce zamieszkania i przebywania osób wypowiada się na temat szkoły, typów szkół,
przedmiotów nauczania prowadzi rozmowę na temat kształcenia pozaszkolnego, popularnych
zainteresowań, ulubionych zajęć młodzieży nazywa dni tygodnia nazywa podstawowe przybory
szkolne stosuje formy grzecznościowe przy powitaniu i zawieraniu znajomości składa życzenia i
gratulacje z różnych okazji poznaje święta i uroczystości w Rosji określa stopień pokrewieństwa
bliskich osób określa i porównuje wiek osób prowadzi rozmowę na temat czynności w różnych
porach dnia oraz na temat form spędzania wolnego czasu wypowiada się na temat samopoczucia
nazywa części ciała, choroby opisuje objawy typowych chorób i ich leczenie formułuje wypowiedź na
temat zdrowego trybu życia prowadzi dialog u lekarza pisze notatkę, mail, pocztówkę prowadzi krótką
rozmowę telefoniczną poznaje kulturę Rosji Wiedza: Zakres gramatyczny: wprowadzenie alfabetu
rosyjskiego, znak miękki i twardy, koniugacja I i II czasownika, czasowniki zwrotne, czas teraźniejszy,
przeszły, przyszły złożony, odmiana rzeczownika, rzeczowniki rodzaju żeńskiego na –а, -я,
rzeczowniki rodzaju męskiego zakończone na spółgłoskę twardą, rzeczowniki rodzaju męskiego
zakończone na spółgłoskę miękką, rzeczowniki rodzaju nijakiego zakończone na –о, -е, ие, zaimki
osobowe, zaimki dzierżawcze, zaimki pytające i słowa pytajne, przymiotniki, liczebniki główne, imię
odojcowskie. Zakres leksykalny: człowiek, dom, państwo i społeczeństwo, szkoła, życie rodzinne i
towarzyskie, zdrowie. Kompetencje społeczne, jakie nabywa słuchacz w trakcie szkolenia to:
- świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie, - umiejętność samodzielnego i
systematycznego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności, - świadomość potrzeby
dzielenia się wiedzą, umiejętność uczestniczenia w przygotowaniu projektów i ich realizacji (w tym
działanie w zespole), - umiejętność myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, - świadomość, że
nauka języka obcego sprzyja integracji społecznej i rozszerza możliwości na rynku pracy, świadomość, że rozwijanie kompetencji językowych pozwala na zgłębianie wiedzy o literaturze i
kulturze innych krajów oraz pomaga zrozumieć style życia, tradycje, zachowanie, wartości i
przekonania innych ludzi, - promowanie wielojęzyczności w przestrzeni europejskiej.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Zajęcia prowadzone są wyłącznie w języku rosyjskim. Uczymy przede wszystkim komunikacji, używając
różnorodnych metod i środków dydaktycznych.
Zakres gramatyczny:
wprowadzenie alfabetu rosyjskiego, znak miękki i twardy, koniugacja I i II czasownika, czasowniki
zwrotne, czas teraźniejszy, przeszły, przyszły złożony, odmiana rzeczownika, rzeczowniki rodzaju
żeńskiego na –а, -я, rzeczowniki rodzaju męskiego zakończone na spółgłoskę twardą, rzeczowniki
rodzaju męskiego zakończone na spółgłoskę miękką, rzeczowniki rodzaju nijakiego zakończone na –о,
-е, ие, zaimki osobowe, zaimki dzierżawcze, zaimki pytające i słowa pytajne, przymiotniki, liczebniki
główne, imię odojcowskie.

Zakres leksykalny: człowiek, dom, państwo i społeczeństwo, szkoła, życie rodzinne i towarzyskie,
zdrowie.
Uczestnik
na
zakończenie
szkolenia
przystępuje
do
egzaminu
wewnętrznego przygotowanego w oparciu o zrealizowany na zajęciach materiał,
otrzymuje certyﬁkat English Colours, certyﬁkat TELC oraz zaświadczenie o ukończeniu
szkolenia zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w
formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632).

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Kompetencje społeczne, jakie nabywa słuchacz w trakcie szkolenia to:
- świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie,
- umiejętność samodzielnego i systematycznego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i
umiejętności,
- świadomość potrzeby dzielenia się wiedzą, umiejętność uczestniczenia w przygotowaniu projektów i
ich realizacji (w tym działanie w zespole),
- umiejętność myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy,
- świadomość, że nauka języka obcego sprzyja integracji społecznej i rozszerza możliwości na rynku
pracy,
- świadomość, że rozwijanie kompetencji językowych pozwala na zgłębianie wiedzy o literaturze i
kulturze innych krajów oraz pomaga zrozumieć style życia, tradycje, zachowanie, wartości i przekonania
innych ludzi,
- promowanie wielojęzyczności w przestrzeni europejskiej.

Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone jest dla osoby, która nie uczyła się języka rosyjskiego.

Opis warunków uczestnictwa
Warunki zapisu na szkolenie:
- podpisanie umowy o przyznanie bonu na szkolenie
- wypełnienie testu kwalifikacyjnego dostępnego w siedzibie szkoły.
Warunki otrzymania certyfikatu:
- 80% obecności na zajęciach
- uzyskanie pozytywnego wyniku na teście końcowym, sprawdzającym wiadomości.

Materiały dydaktyczne
W cenie kursu: podręcznik i egzamin.

Informacje dodatkowe
Jedna godzina szkolenia oznacza godzinę lekcyjną - 45 min.
Dni i godziny zajęć zostaną dostosowane do preferencji słuchacza.
Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia English Colours oraz certyfikat TELC.
Koszt usługi: 11000 zł, koszt certyfikacji: 1000 zł.

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Język rosyjski zajęcia
indywidualne poziom A1

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

2020-03-20

19:00

20:30

1:30

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Monika Borodzicz

Obszar specjalizacji

Nauczanie języka rosyjskiego - magister

Doświadczenie zawodowe

od 09/2016 Nauczyciel języka rosyjskiego –
Liceum Ogólnokształcące Politechniki
Białostockiej od 09/2007 Nauczyciel języka
rosyjskiego – Społeczne Gimnazjum nr 1 PTO w
Białymstoku, II Społeczne Liceum
Ogólnokształcące w Białymstoku od 09/2009
Lektor języka rosyjskiego - Empik School
Białystok • prowadzenie kursów językowych
09/2007 – 08/2016 Asystentka Dyrektora – PTO
„Edukacja Narodowa” w Białymstoku •
prowadzenie sekretariatu szkoły

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

od 09/2016 Nauczyciel języka rosyjskiego –
Liceum Ogólnokształcące Politechniki
Białostockiej od 09/2007 Nauczyciel języka
rosyjskiego – Społeczne Gimnazjum nr 1 PTO w
Białymstoku, II Społeczne Liceum
Ogólnokształcące w Białymstoku od 09/2009
Lektor języka rosyjskiego - Empik School
Białystok • prowadzenie kursów językowych

Wykształcenie

10/2008 – 06/2013 Uniwersytet w Białymstoku,
Wydział Filologiczny, studia doktoranckie,
absolutorium 03/2012 OKE Łomża, uprawnienia
egzaminatora maturalnego (czyny egzaminator)
04/2012 Uniwersytet Łódzki, licencja
egzaminatora TELC A1-B2 10/2004 – 06/2007
Uniwersytet w Białymstoku, przygotowanie
pedagogiczne 10/2002 – 06/2007 Uniwersytet w
Białymstoku, magister filologii rosyjskiej

Lokalizacja usługi
Adres:
Zwierzyniecka 1/2
15-312 Białystok, woj. podlaskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:
Wi-fi

