Centrum
Otwartej Edukacji

Program Doskonalenia Kompetencji Językowych pracowników SGH
rok akademicki 2020/2021
- semestr zimowy Kurs z j. francuskiego poziom B1 (średniozaawansowany)

Prowadząca: Beata Stawińska
Liczba godzin: 24 godziny dydaktyczne (12 spotkań po 2 godziny dydaktyczne)
Realizowany program odpowiada poziomowi: B1
Materiały (podręcznik, materiały dodatkowe):
Podręcznik: Echo B1.1 J.Girardet, J.Pecheur wyd. CLE International
ÉCHO B1 volume 1 CAHIER PERSONNEL D’APPRRENTISSAGE J. GIRARDET
Materiały ze stron(y) podcast en francais facile
Krótkie informacje prasowe i telewizyjne (France Info).
Celem kursu jest wykształcenie wśród uczestników następujących kompetencji:
1. w zakresie interakcji:
• uczestniczenie w rozmowach dotyczących życia codziennego, stosując poznane

podczas kursu słownictwo
• porozumiewanie się względnie płynnie w wielu różnych sytuacjach, stosując
odpowiedni zakres słownictwa przy zachowaniu poprawności fonetycznej i
gramatycznej,
2. w zakresie recepcji:
•
•

uczestnik kursu będzie mógł dokonać analizy tekstu w celu przedstawienia opisanego
tematu i wyciągnięcia odpowiednich wniosków
nauczy się rozumieć teksty czytane o tematyce dotyczącej życia codziennego oraz
ogólnie pojętej społeczno-politycznej, analizować ich treść i wyszukać konkretne
informacje oraz rozumieć znajdującą się w nich argumentację

3. w zakresie produkcji
•
•
•

zachowując poprawność językową uczestnik kursu będzie wyrażać własne opinie,
dokonywać porównań różnych aspektów życia codziennego
uczestnik kursu będzie stosować poznane słownictwo i wyrażenia w celu
wypowiedzenia własnej opinii na konkretny temat
uczestnik umie sformułować pisemny projekt dotyczący planów zawodowych
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W ramach programu omówione zostaną następujące zagadnienia:
1. leksykalne:
A. Podręcznik
Przedstawienie kogoś w kontekście jego sytuacji zawodowej. Sformułowanie projektu związanego z
działalnością zawodową i zadawanie pytań dotyczących tego projektu.
B. Inne materiały
France Info (radio i telewizja francuskie) , podcast en francais facile – w zakresie poruszanych tematów.
2. gramatyczne:
C. Podręcznik
Czasy przyszłe, przypomnienie futur simple, czas futur anterieur.
Określanie czasu trwania czynności przyszłej.
Wyrażanie warunku. Zdania warunkowe.
D. Inne materiały
Podcast en francais facile – ćwiczenia gramatyczne.
3. tematyczne
Podręcznik
Mówienie o przyszłości. Formułowanie planów.
Klimat.
Proste pojęcia ekonomiczne. Firma. Mówienie o swojej pracy i swoim zawodzie.
Inne materiały
•

France Info (radio i telewizja francuskie) , podcast en francais facile – w zakresie poruszanych
tematów.
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