Centrum
Otwartej Edukacji

Program Doskonalenia Kompetencji Językowych pracowników SGH
rok akademicki 2020/202021
- semestr zimowy Kurs języka francuskiego
poziom podstawowy A1

Prowadząca: : mgr Dorota Kornaszewska-Sarnacka
Liczba godzin: 24 godziny dydaktyczne (12 spotkań po 2 godziny dydaktyczne)
Realizowany program odpowiada poziomowi: A1
Materiały (podręcznik, materiały dodatkowe):
Podręcznik: ÉCHO A1 MÉTHODE DE FRANCAIS J. GIRAGET, J. PECHEUR wyd. CLÉ
INTERNATIONAL
ÉCHO A1 CAHIER PERSONNEL D’APPRRENTISSAGE J. GIRAGET,
J. PECHEUR wyd. CLÉ INTERNATIONAL
Materiały ze stron(y) https://www.podcastfrancaisfacile.com/
Celem kursu jest wykształcenie wśród uczestników następujących kompetencji:
1. w zakresie interakcji:
• Doskonalenie umiejętności komunikacji odnośnie problemów dnia codziennego, w sposób wymagający
prostej i bezpośredniej wymiany informacji.
•

Umiejętność używania prostych wyrażeń i zdań, aby opisać miejsce zamieszkania oraz ludzi.

•

Przedstawianie siebie, mówienie o swoich zainteresowaniach, sposobie spędzania dnia, podróżach,
środkach transportu oraz wyrażanie opinii pozytywnych i negatywnych na wyżej wymienione tematy.

2. w zakresie recepcji:
•

Rozumienie poznanego podczas procesu nauczania słownictwa i podstawowych wyrażeń

•

Rozumienie podstawowych wyrażeń dotyczących bezpośredniego otoczenia, gdy tempo wypowiedzi
jest wolne a wymowa wyraźna.

3. w zakresie produkcji
•
•

Umiejętność formułowania prostych pytań i odpowiadania na tego typu pytania
Prezentowanie siebie poprzez przekazywanie informacji o sobie oraz naszych zainteresowaniach.
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W ramach programu omówione zostaną następujące zagadnienia:
1. leksykalne:
A. Podręcznik
• Autoprezentacja, kraje z obszaru języka francuskiego, udzielanie informacji o swoich upodobaniach, czas
wolny ( sport, rozrywka), rozkład dnia, podróże, środki transportu, wydarzenia z przeszłości, życie
codzienne, zwyczaje kulinarne, hotel, restauracja, zakupy
B. Inne materiały
•

Uzupełnienie materiału leksykalnego zgodnie z tematami realizowanymi w podręczniku

2. gramatyczne:
C. Podręcznik
• Czas przyszły ( futur proche ), czas przeszły ( passé composé ), zaimki osobowe, rodzajniki cząstkowe,
przymiotniki, czasowniki zwrotne
D. Inne materiały
•

Uzupełnienie materiału gramatycznego zgodnie z tematami realizowanymi w podręczniku
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