Polish Language and Culture for Erasmus Students
Level A1
ORGANIZATOR

TEMATYKA KURSU

PROGRAM KURSU

WARUNKI PRZYJĘCIA

Studium Języków Obcych
CEL:
Zapoznanie z podstawowymi funkcjami komunikacyjnymi i strukturami języka
polskiego oraz głównymi różnicami interkulturowymi, z którymi spotykają się
studenci zagraniczni
Wykształcenie w podstawowym zakresie działań językowych: rozumienia mowy i
języka pisanego, mówienia, pisania.
Uświadomienie potrzeby samodzielnej pracy i przygotowanie do samodzielnej
nauki języka polskiego.
ZAKRES:
Najważniejsze tematy życia codziennego, podstawowe funkcje komunikacyjne i
struktury językowe, główne problemy interkulturowe na poziomie A1 według
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
ADRESAT KURSU:
Studenci z programu wymiany zagranicznej Erasmus
1. Zapoznanie z tematyką i celami kursu. Powitania, pożegnania, przedstawianie
się, alfabet, zasady fonetyczne, liczebniki 0-10, polskie formy grzeczności, rejestr
formalny i nieformalny
2. Dane osobowe, zaimki osobowe, koniugacja -m,-sz, czasownik być, liczebniki
11-29, polskie imiona i nazwiska, zdrobnienia
3. Nazywanie rzeczy i osób w najbliższym otoczeniu, podstawowe przymiotniki,
kolory, mianownik lp. rzeczowników i przymiotników, zaimki wskazujące ten, ta, to,
formy adresatywne
4. Prezentacja siebie i innych, podstawowe przymiotniki opisujące wygląd i
charakter, koniugacja –ę, -isz/ysz, tytuły i stopnie naukowe na uczelni wyższej
5. Zainteresowania i zawody, podawanie wieku, narzędnik lp., liczebniki 20-100,
formy rok, lata, lat, historia Polski w pigułce
6.Wyrażanie posiadania, czasownik mieć, biernik lp. rzeczowników, zaimki mój,
twój, geografia Polski w pigułce
7. Czas wolny, hobby i sport, zestawienie koniugacji, podstawowe polskie święta i
tradycje
8. Zakupy, podstawowe produkty, kiosk, galeria handlowa, biernik lp.
rzeczowników i przymiotników, liczebniki 100-1000
9. Wyrażanie preferencji, posiłki, jedzenie, narzędnik lm rzeczowników i
przymiotników, kuchnia polska
10. Rodzina, pory dnia, przysłówki częstotliwości zawsze, zwykle… nigdy, zaimki
dzierżawcze
11. Umawianie się na spotkanie, zapraszanie, godziny, dni tygodnia, liczebniki
porządkowe 1-24.
12. Czynności dnia codziennego, kolejność czynności najpierw, potem, później,
czasowniki iść/jechać, orientacja w mieście
13. Zebranie, powtórzenie i selekcja poznanego materiału
14. Test końcowy
15. Omówienie i poprawa testu końcowego. Podsumowanie pracy w pierwszym
semestrze, ankieta ewaluacyjna. Analiza potrzeb i oczekiwań. Wskazówki do
samodzielnej pracy na doskonaleniem języka polskiego
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

WARUNKI ZALICZENIA
KURSU

Obecność na co najmniej 2/3 wszystkich zajęć

UMIEJETNOŚCI,

Rozumienie prostych wypowiedzi i krótkich tekstów z życia codziennego

KWALIFIKACJE
UZYSKIWANE W WYNIKU
UKOŃCZENIA KURSU

Porozumiewanie w podstawowych sytuacjach życiowych
Zrozumienie głównych różnic interkulturowych
Zrozumienie potrzeby pracy własnej w nauce języka polskiego

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.

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: nowy
termin odbywania zajęć: czwartek 14.30-16.00, I
miejsce : I gr. SJO P6-103
prowadzący: Bogusław Kubiak

