Kurs języka angielskiego (poziom A1/A2)
ORGANIZATOR

TEMATYKA KURSU

PROGRAM KURSU

WARUNKI PRZYJĘCIA

Studium Języków Obcych
Kurs przeznaczony jest dla pracowników/studentów, dla których angielski jest
przydatny w pracy/nauce, w kontaktach biznesowych, czy też kontaktach
towarzyskich. Kursanci kontynuują naukę z poprzednich edycji, gdzie rozpoczęli
naukę języka od podstaw. Celem jest osiągnięcie takiego poziomu w
umiejętnościach językowych, który pozwoliłby na swobodne poruszanie się w
świecie zawodowym i prywatnym oraz pozyskiwanie potrzebnych wiadomości z
literatury w języku angielskim.
1. muzyka, film – słownictwo, podawanie informacji o swoich gustach
muzycznych i filmach, które oglądamy; zadawanie pytań z czasownikiem
“be” w czasie przeszłym, nawiązywanie kontaktów;
2. opowiadanie o przeszłości, ćwiczenie umiejętności zastosowania czasu
przeszłego past simple; czasowniki nieregularne
3. użycie czasu present perfect
4. gotowanie i jedzenie – słownictwo; przepisy; opisywanie potraw;
wykorzystanie czasu present continuous i wyrażenia „be going to”
5. powtórzenie i utrwalenie zwrotów i słownictwa oraz podstawowych struktur
gramatycznych związanych z czasami present simple, present continuous,
past simple i „be going to”.
wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego znajdującego się
na stronie internetowej SJO ze wskazaniem wybranej grupy,
obecność na zajęciach zerowych,
podpisanie umowy w sprawie warunków odpłatności za prowadzenie kursu
dokształcającego,
wniesienie opłaty za kurs,
liczebność grupy- max 15 osób

WARUNKI ZALICZENIA
KURSU

Obecność na co najmniej 2/3 wszystkich zajęć

UMIEJETNOŚCI,
KWALIFIKACJE
UZYSKIWANE W WYNIKU
UKOŃCZENIA KURSU

Nabycie pewności i doskonalenie biegłości w stosowaniu form gramatycznych oraz
leksykalnych w rozmaitych sytuacjach zawodowych jak i towarzyskich. Wyrażanie
swoich opinii oraz emocji.

TERMIN ZGŁOSZEŃ

6.10.2017 do 12.10.2017

CZAS TRWANIA KURSU

październik 2017 do luty 2018

OPŁATA

Uzależniona jest od ilości osób w grupie. Dokładna kalkulacja cen umieszczona
jest w zakładce „Kursy języków obcych - opis” na stronie internetowej SJO.

KIEROWNIK KURSU

Tamara Pochopin, (t.pochopin@po.opole.pl)

KONTAKT

t.pochopin@po.opole.pl; sjo@po.opole.pl; kursy.sjo@po.opole.pl

DODATKOWE
INFORMACJE DLA
SŁUCHACZY

kurs: kontynuacja z poprzednich edycji
termin odbywania zajęć (dzień tygodnia i godzina): do uzgodnienia
miejsce : P6-110 (do uzgodnienia na pierwszych zajęciach)
prowadzący: Danuta Rydzak

