Kurs języka hiszpańskiego dla początkujących (A2)
ORGANIZATOR

Studium Języków Obcych
CEL: Opanowanie j. hiszpańskiego na poziomie podstawowym wyższym.

TEMATYKA KURSU

ZAKRES: W trakcie kursu planowane jest :
- utrwalenie czasów gramatycznych: presente de indicativo, Preterito perfecto oraz
konstrukcji estar haciendo, ir a hacer).
- zapoznanie się z Preterio Indefinido preterito imperfecto i futuro, - jak również
- rozwijanie sprawności komunikacyjnych (prośby, polecenia, odmawianie,
wyrażanie zgody).
-Opisywanie przeszłych doświadczeń.
-Ćwiczona będzie sprawność rozumienia ze słuchu, wypowiedzi ustne oraz
pisemne. Kurs zawiera tez elementy kultury i geografii Hiszpanii.
ADRESACI: Adresatami kursu jest młodzież i osoby dorosłe (studenci i
pracownicy). Kurs przeznaczony jest szczególnie dla studentów myślących o
wyjeździe na uczelnie w Hiszpanii w ramach programów wymian Erasmus i dla
osób, które z tej wymiany wróciły i chcą podtrzymać kontakt z tym językiem lub
myślą o zdawaniu egzaminów certyfikowanych.

PROGRAM KURSU

WARUNKI PRZYJĘCIA

WARUNKI ZALICZENIA
KURSU

UMIEJETNOŚCI,
KWALIFIKACJE
UZYSKIWANE W WYNIKU
UKOŃCZENIA KURSU

TERMIN ZGŁOSZEŃ
CZAS TRWANIA KURSU

1. Przypomnienie i utrwalenie relacjonowania wydarzeń przeszłych: czasy
preterito perfecto i preterito indefinido. Opis zdarzenia: Ayer fui / Este
verano he ido a . Pytanie się o doświadczenia osobowe,
2. Przeczenia z udziałem nadie, nadie, ningun(o).
3. Podróże i słownictwo związane z podróżowaniem samolotem/ autem.
Nadawanie bagażu/ opóźnienia
4. Wprowadzenie czasu pretérito imperfecto (cuando yo era pequeña).Ciało
ludzkie/ opis dolegliwości / wizyta u lekarza
5. Wyrażanie nakazu, zakazu, instrukcji (qué tengo que hacer para
matricularme) Complemento Directo y complemento indirecto
6. Narracja w przeszłości: opis zdarzenia przerwanego przez inne zdarzenie,
7. . stopniowane przymiotników (El Nilo es el río más largo del Mundo)
wypełnienie 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

Obecność na co najmniej 2/3 wszystkich zajęć
Kurs ma na celu utrwalenie poziomu A2, doskonalenie sprawności
komunikacyjnych i podstawowych struktur gramatycznych, przybliżenie kultury
Hiszpanii i krajów hispanojęzycznych. Po jego zakończeniu kursanci powinni być
w stanie porozumieć się w krajach docelowych w nauczanym języku zarówno w
sytuacjach dnia codziennego, jak w podstawowych sytuacjach na uczelni
(wymiana studencka z uczelniami w Hiszpanii), jak również w wystarczającym
stopniu rozumieć przekazy ustne (np. komunikaty radiowe) i wyrazić się w formie
pisemnej.
6.10.2017 do 12.10.2017
październik 2017 do luty 2018

OPŁATA

KIEROWNIK KURSU

KONTAKT

Uzależniona jest od ilości osób w grupie. Dokładna kalkulacja cen umieszczona
jest w zakładce „Kursy języków obcych - opis” na stronie internetowej SJO.
Tamara Pochopin (t.pochopin@po.opole.pl)

t.pochopin@po.opole.pl; sjo@po.opole.pl ; kursy.sjo@po.opole.pl
kurs-kontynuacja z poprzednich edycji. Nie ma spotkania zerowego.
termin odbywania zajęć (dzień tygodnia i godzina) : Wtorek 18.15- 19.45.

DODATKOWE
INFORMACJE DLA
SŁUCHACZY

PIERWSZE ZAJĘCIA: 17.10. godz. 18.15.
miejsce: ul. Luboszycka 7. LUB Katowicka 48.
PROWADZĄCA: MAŁGORZATA HAŁADEWICZ-GRZELAK

