Centrum
Otwartej Edukacji

Program Doskonalenia Kompetencji Językowych pracowników SGH
rok akademicki 2020/2021
- semestr letni Kurs z j. francuskiego poziom B2/C1

Prowadząca: mgr Marta Domańska
Liczba godzin 24 godziny dydaktyczne (12 spotkań po 2. godziny dydaktyczne)
Realizowany program odpowiada poziomowi: B2/C1
Materiały (podręcznik, materiały dodatkowe):
Podręcznik : brak stałego podręcznika
Wiadomości radiowe (Journal RFI)
Teksty i nagrania z prasy (Le Monde, Le Figaro, Les Echos)
Materiały ze stron(y) Radio France Internationale, Le Monde, Le Figaro, inne
Celem kursu jest wykształcenie wśród uczestników następujących kompetencji:
1. w zakresie interakcji:
•
•
•
•

wykorzystywanie informacji z w/w źródeł do swobodnej dyskusji, komentarza, wyrażania opinii
prowadzenie dyskusji, przedstawianie poglądów, zadawanie pytań
przedstawianie prezentacji, odpowiedzi na pytania, prowadzenie dyskusji
doskonalenie poprawności gramatycznej i rozszerzanie słownictwa

2. w zakresie recepcji:
•
•
•

rozumienie tekstów informacyjnych, w tym audio, rozumienie artykułów o tematyce społecznej,
gospodarczej, politycznej oraz ogólnej (kultura, sport, życie codzienne itp.)
umiejętność wyszukiwania najważniejszych informacji w dłuższych tekstach lub nagraniach
umiejętność śledzenia dyskusji, wywiadów, komentarzy na tematy ogólne i specjalistyczne oraz
wydobywania z nich istotnych informacji

3. w zakresie produkcji
•
•
•

umiejętność formułowania komentarzy, opinii i argumentów w dyskusji na podstawie
uzyskanych informacji
umiejętność formułowania w sposób płynny i spójny dłuższych wypowiedzi (komentarz,
prezentacja)
umiejętność przekładu tekstu z języka polskiego na obcy (w mowie i piśmie)

W ramach programu omówione zostaną następujące zagadnienia:
www.sgh.waw.pl
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1. leksykalne:
•
•

rozbudowa zasobów leksykalnych w zakresie zagadnień gospodarczych, społecznych, politycznych, a
także ogólnych, związanych z bieżącymi wydarzeniami
rozbudowa zasobów leksykalnych związanych z tematyką ogólną życia codziennego

2. gramatyczne:
•
•

powtórzenie (w zależności od potrzeb) trudniejszych zagadnień gramatycznych
doskonalenie poprawności gramatycznej i fonetycznej

3. Tematyczne
•
•
•
•

aktualne zagadnienia polityczne, społeczne, gospodarcze – sytuacja w Polsce, we Francji i na świecie,
konsekwencje gospodarcze pandemii, przyszłość Unii Europejskiej, relacje z Chinami
problemy ekologiczne, zmiany klimatu, przyszłość energetyczna, możliwości przeciwdziałania kryzysowi
klimatycznemu,
kryzys migracyjny, perspektywy na przyszłość
zagadnienia ogólne związane z życiem codziennym, życie i praca w warunkach pandemii, sytuacja
ekonomiczno-społeczna w różnych krajach
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