Centrum
Otwartej Edukacji

Program Doskonalenia Kompetencji Językowych pracowników SGH
rok akademicki 2020/2021
- semestr letni 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:
•

Rozszerzanie zasobu leksykalnego celem dalszego doskonalenia nabytych umiejętności
komunikowania się w zakresie pozwalającym na uzyskanie niezbędnych informacji w relacjach
z innymi osobami.

•
•

Umiejętność używania prostych wyrażeń i zdań, aby rozwijać zdolności prowadzenia
dialogu z najbliższym otoczeniem
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

•

Dalsze doskonalenie umiejętności słuchania, czytania ze zrozumieniem i prawidłowego
udzielania odpowiedzi w kontaktach międzyludzkich

3. w zakresie produkcji
•

Umiejętność formułowania prostych pytań i odpowiadania na tego typu pytania
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•
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Prezentowanie siebie poprzez przekazywanie informacji o sobie oraz naszych
zainteresowaniach.

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, wynajęcie mieszkania oraz słownictwo związane

z poruszaniem się w nowym miejscu, zapytanie i zrozumienie informacji dotyczącej
orientacji w terenie, członkowie rodziny.
B. Inne materiały
• Uzupełnienie materiału leksykalnego zgodnie z tematami realizowanymi w podręczniku
2. gramatyczne:
C. Podręcznik
• Czas przyszły ( futur proche ), czas przeszły ( passé composé ), czasowniki zwrotne, tryb
rozkazujący, użycie przysłówka w języku francuskim, czas przeszły imparfait
D. Inne materiały
•

Uzupełnienie materiału gramatycznego zgodnie z tematami realizowanymi w podręczniku
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