PSYCHOLOGICZNY UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
JĘZYK ANGIELSKI, GRUPA PODSTAWOWA II
Cena: 200 zł do 10 os. w grupie, 150 zł. od 11 os. w
Kontakt:
grupie
Terminy:

Psychologiczny Uniwersytet Trzeciego Wieku

Październik: 11, 18, 25

Kierownik Projektu
JOANNA WALCZAK

Listopad: 8, 15, 22, 29
Grudzień: 6, 13, 20
Styczeń: 10, 17
Dzień: wtorek
Godziny: 15:30 – 17:00

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Wydział Zamiejscowy z siedzibą w Sopocie,
81-745 Sopot, ul. Polna 16/20, pokój 102
(I piętro)
Telefon: 694441739, 58 721 46 66
e-mail: jwalczak@swps.edu.pl

Sala: 001
Osoba prowadząca: mgr Lucyna Draczyńska absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego (specjalizacja:
nauczanie języka angielskiego) oraz Kolegium
Nauczycielskiego przy UG. Ukończyła również studia
podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej, a kilka
lat później logopedię. Zdobyła doświadczenie jako
projektant multimedialnych materiałów edukacyjnych,
pracując w wydawnictwie Young Digital Planet. Dzięki
tak kompleksowej wiedzy jest nauczycielem całościowo
podchodzącym do zagadnienia nauczania języków
obcych, a 15-o letnie doświadczenie w zawodzie
pozwala jej sprawnie dostosowywać styl nauczania do
potrzeb i oczekiwań osób, które uczy.

O szkoleniu: Celem kursu jest nauka języka angielskiego poprzez konwersacje, odgrywanie scenek, a
także ćwiczenia pisemne oraz naukę słownictwa. Stawiany jest również nacisk na poznawanie zasad
gramatyki, które dają podwaliny pod umiejętność swobodnego posługiwania się językiem.
Grupa w poprzednim roku przyswoiła sobie już podstawy języka angielskiego. Potrafi posługiwać się
czasem teraźniejszym prostym (Present Simple) oraz tworzyć proste wypowiedzi.
Do tej grupy zapraszamy osoby, które miały już kontakt z językiem, ale wciąż potrzebują pracy na
podstawowym poziomie.

Podczas kursu wykorzystywany będzie podręcznik New English File Elementary.

Program szkolenia:
 Przypomnienie podstawowych zagadnień gramatycznych: czas Present Simple, forma dzierżawcza
czasowników, przysłówki określające częstotliwość
 Przypomnienie słownictwa z zakresów: przedmioty codziennego użytku, napoje, zawody, rodzina,
podstawowe przymiotniki, codzienne czynności.
 Mówienie o czasie (godziny, daty, dni tygodnia, miesiące, przyimki potrzebne do mówienia o
czasie)
 Rozmówki potrzebne w kawiarni
 Mówienie o umiejętnościach (can/ can't) + poszerzanie zasobu słownictwa: czasowniki
 Mówienie o bardziej i mniej ulubionych czynnościach (I like cooking, but I hate buying clothes.)
 Zaimki w formie dopełnienia (np. I love him.)
 Zaimki dzierżawcze
 Słownictwo: ubrania, rozmówki potrzebne podczas kupowania ubrań.
 Opisywanie innych osób
 Czas przeszły (Past Simple)
Korzyści dla osób uczestniczących:
Podczas tego kursu słuchacze będą mieli wiele okazji porozmawiać o swoich doświadczeniach, poznać
sformułowania przydatne w różnych sytuacjach oraz poszerzyć słownictwo. Nowoczesne technologie
wykorzystywane na zajęciach pomogą uczestnikom być na bieżąco z nowinkami, a także uatrakcyjnią
naukę.

