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Program Doskonalenia Kompetencji Językowych pracowników SGH
rok akademicki 2020/2021
- semestr letniKurs j. angielskiego, poziom B1

Prowadząca: mgr Kamila Grzesiak
Liczba godzin: 24 godziny dydaktyczne (12 spotkań po 2 godziny dydaktyczne)
Realizowany program odpowiada poziomowi: Intermediate B1(średniozaawansowany)
Materiały (podręcznik, materiały dodatkowe):
Podręcznik: New English File Intermediate
Materiały ze stron(y) ćwiczenia słuchowe zgodnie z tematami z NEF Intermediate
Materiały z książki: Taboos & Issues
Celem kursu jest wykształcenie wśród uczestników następujących kompetencji:
•

w zakresie interakcji:

Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć
podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem.
•

w zakresie recepcji:

Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych
wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy,
szkoły, czasu wolnego itd.
•

w zakresie produkcji

Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane lub które ją
interesują.
Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko
uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.
W ramach programu omówione zostaną następujące zagadnienia:
1. leksykalne:
•
•

transport and travel how long + take
mobile phones
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•
•
•

describing people look + adjective, look like + noun
- ed/-ing adjectives
so

2. gramatyczne:
A. Podręcznik
•
•
•
•

revision of past tenses
must, have to, should
must, may, might, can’t (deduction)
can, could, be able to (ability and possibility)

3. Tematyczne
A. Podręcznik
•
•

Unit 3– Modern manners/ Judging by appearances/ If at first you don’t succeed
Unit 4– Back to school, aged 35/ in an ideal world/ Still friends?
B. Materiały dodatkowe w zależności od potrzeb kursantów
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