Centrum
Otwartej Edukacji

Program Doskonalenia Kompetencji Językowych pracowników SGH
rok akademicki 2020/2021
- semestr letni Kurs języka hiszpańskiego
Poziom A1/A2

Prowadząca: Beata Dzedzej
Liczba godzin: 24 godziny dydaktyczne (12 spotkań po 2 godziny dydaktyczne)
Podręcznik: Nuevo Prisma Nivel A1/A2
Realizowany program odpowiada poziomowi: początkującemu
Wiadomości telewizyjne, krótkie programy TV (RTVE- fragmenty nagrań, )
Teksty i nagrania z prasy (El Mundo, la Vanguardia.)
Materiały ze stron(y) www.elmundo.es, abc.es, www.cervantes.es
Celem kursu jest wykształcenie wśród uczestników następujących kompetencji:
1. w zakresie interakcji:
• porozumiewanie się na omawiane za zajęciach tematy,
• spontaniczne odpowiadanie na zadane pytania dotyczące materiału omawianego na zajęciach
• wyrażanie opinii na tematy omawiane na zajęciach
2. w zakresie recepcji:

•

rozumienie prostych tekstów, umiejętność śledzenia dialogu, przeczytania i zrozumienia
bloga/maila/krótkiej informacji/ogłoszenia

3. w zakresie produkcji
•
•
•
•
•

opowiedzenie o swojej rodzinie, relacjach rodzinnych, o swoim mieście, dzielnicy, codziennej rutynie
napisanie maila, ogłoszenia, krótkiej informacji
odpowiedzenie pisemne na mail, ogłoszenie
spontaniczne zapytanie o sytuację rodzinną/zawodową
wyrażenie emocji- zdziwienia, zachwytu, radości

W ramach programu omówione zostaną następujące zagadnienia:
1. leksykalne:
A. Podręcznik ( rozdział 7,8 ,9, 10)
• Codzienna rutyna
• Życie społeczne, umawianie się z przyjaciółmi
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• Jedzenie, zakupy spożywcze,przepisy
• Poruszanie się po mieście, środki transportu
• Wakacje, podróże,
• Pogoda,
B. Inne materiały
•

Krótkie filmy z internetu, materiały własne lektora służące rozszerzeniu zawartości podręcznika

2. gramatyczne:
C. Podręcznik
• Czasowniki regularne i nieregularne w czasie teraźniejszym,
• Przyimki
• Zaimki dzierżawcze
• Czasowniki ser, tener, llevar
• Konstrukcja ir a + infinitivo
• Czas Preterito perfecto
• Porównania /Comparativos
D. Inne materiały
•
3. Tematyczne
E. Podręcznik
• Wyrażanie informacji o sobie i swojej rodzinie,
• Umawianie się z innymi, spędzanie wolnego czasu
• Zapytanie i cenę i dostępność artykułu
• Poruszanie się po mieście, zapytanie o środek transportu i o sposób dotarcia do jakiegoś miejsca
• Opowiadanie o swoim dniu i codziennych zajęciach
F. Inne materiały
•

- materiały z prasy, radia, telewizji hiszpańskich na wymienione tematy
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