MHG3 - J. hiszpański dla początkujących (A1)
ORGANIZATOR

TEMATYKA KURSU

Studium Języków Obcych

CEL: Opanowanie j. hiszpańskiego na poziomie podstawowym
ZAKRES: W trakcie kursu planowane jest wprowadzenie i utrwalenie słownictwa z
różnych dziedzin (głównie podawanie informacji o sobie i zadawanie prostych
pytań, rozwijanie sprawności komunikacyjnych (prośby, polecenia, odmawianie,
wyrażanie zgody). Ćwiczona będzie sprawność rozumienia ze słuchu, wypowiedzi
ustne oraz pisemne.
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.
1. Zajęcia wprowadzające: pozdrawianie, przepraszanie, rozpoznawanie słówek
hiszpańskich, czasownik 'ser' ( być) w l.poj (skąd jesteś, skąd on jest),
narodowości, pytanie jak się nazywasz (¿Cómo te llamas?)
2. Alfabet, literowanie , podawanie swojego nazwiska, l. mn. czasownika być,
odmiana czasowników 1,2,3 grupy koniugacyjnej, dialogi, podawanie
podstawowych informacji o sobie, przedstawianie siebie i innych
3. Państwa, narodowości, nazwy zawodów. Pytania co robisz, czym się zajmujesz,
podawanie nazwy swojego kierunki studiów, słownictwo związane ze stażami.

PROGRAM KURSU

4. Zamawianie napojów w restauracji, barze, nazwy napojów orzeźwiających,
dialog z kelnerem, proszenie o rachunek, liczebniki, ćwiczenia ze słuchu,–
czasownik mieć l. poj.
5. Liczebniki porządkowe, podawanie adresów na sposób hiszpański, utrwalenie
czasowników typu jeść, studiować, pracować. Czasownik 'estar' ( znajdować się)
opis mieszkania, pokoje, położenie mieszkania, położenie przedmiotów w
przestrzeni (nad, pod , obok etc.)
6. Umeblowanie pokoju, opis i charakterystyka swojego mieszkania, przymiotniki zgodność rodzaju i liczby, czasowniki nieregularne mieć i kłaść (tener/ poner).
7. Czasownik ‘hay’, pytanie się o budynki i udogodnienia w mieście (gdzie jest
najbliższa stacja benzynowa, / poczta/ podawanie godziny / rozkład godzin
otwarcia instytucji, pytanie się o godzinę odjazdu. Umawianie się na spotkania (¿Cómo quedamos?).

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

Kurs ma na celu doprowadzenie do poziomu A1+, doskonalenie sprawności
komunikacyjnych i podstawowych struktur gramatycznych. Po jego zakończeniu
kursanci powinni być w stanie porozumieć się w krajach docelowych w nauczanym
języku zarówno w podstawowych sytuacjach dnia codziennego, jak w

podstawowych sytuacjach na uczelni (wymiana studencka z uczelniami w
Hiszpanii).

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.

KIEROWNIK KURSU

KONTAKT

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

(t.pochopin@po.opole.pl

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

kurs: nowy
DODATKOWE
INFORMACJE DLA
SŁUCHACZY

termin odbywania zajęć : do uzgodnienia na zajęciach zerowych
spotkanie zerowe : wtorek 06.03. 2018 godz. 20.00 sala 03 ul. Luboszycka 7
PROWADZĄCA: MAŁGORZATA HAŁADEWICZ-GRZELAK

