BŚ3 – KURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA CAŁKIEM POCZĄTKUJĄCYCH

ORGANIZATOR

Studium Języków Obcych

Celem kursu jest zapoznanie kursantów z podstawami języka angielskiego.
TEMATYKA KURSU

Kurs obejmuje podstawowe zagadnienia gramatyczne i leksykalne oraz
rozwija umiejętności komunikacyjne.
Adresat: pracownicy Politechniki Opolskiej
1. Zakres gramatyczny:
a) verb “be”, subject pronouns, possessive adjectives
b) a/an, plurals, this/that/these/those, adjectives, imperatives
c) present simple + and -, present simple questions, word order in
questions
d) whose…? Possessive ‘s, prepositions of time and place, position of
adverbs and expressions of frequency
e) present simple & present continuous
f) object pronouns, like + verb + - ing,
g) past simple
h) there is/there are, some/any + plural forms, there was/ there were
i) countable/uncountable nouns

PROGRAM KURSU

2. Zakres leksykalny
a) meeting people – spotkania; greetings – powitania
b)alphabet, wymowa, accent
c) days of the week, liczby 0-20, język w klasie
d) rzeczy, kolory, uczucia
e) praca
f) rodzina, czynności codzienne,
g) pogoda i pory roku
h) telefonowanie, daty, liczby porządkowe, muzyka
i) dom. Jedzenie, miejsca i budynki

3. Czytanie ze zrozumieniem.

4. Słuchanie ze zrozumieniem.

WARUNKI PRZYJĘCIA

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

Po ukończeniu kursu kursant powinien umieć zachować się w prostych sytuacjach
komunikacyjnych – przedstawić siebie i innych, wypowiedzieć się prosto na temat
swoich uczuć, rodziny, pogody, jedzenia, miejsc i budynków, nawiązać rozmowę
telefoniczną oraz poprawnie formułować proste zdania w czasie present simple,
present continuous i past simple.

TERMIN ZGŁOSZEŃ

12.02.2018 – 5.03.2018

CZAS TRWANIA KURSU

6.03.2018 – 30.06.2018

OPŁATA

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

KIEROWNICZKI 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 (dzień tygodnia i godzina) : do uzgodnienia
miejsce :
prowadzący: dr Beata Świerczewska

