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

Kontakt:
Psychologiczny Uniwersytet Trzeciego Wieku

Październik: 11, 18, 25
Listopad: 8, 15, 22, 29

Kierownik Projektu
JOANNA WALCZAK

Grudzień: 6, 13, 20
Styczeń: 10, 17
Dzień: wtorek
Godziny: 13:45-15:15
Sala: 001

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

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, pracę z interesującymi
tekstami, kontakt z multimediami (filmy, piosenki, autentyczne materiały z Internetu). Stawiany jest
również nacisk na poznawanie zasad gramatyki, które dają podwaliny pod umiejętność swobodnego
posługiwania się językiem.
Podczas kursu wykorzystywany będzie podręcznik English File Pre-intermediate, Third Edition.

Program szkolenia:
 Konwersacja: Wspomnienia z wakacji, Przypomnienie zagadnień gramatycznych z zakresu
teraźniejszości, przeszłości i przyszłości.
 Używanie bezokoliczników w zdaniu (np. It is important to be punctual.)
 Używanie czasowników z końcówką -ing (gerund) – rozmawianie o ulubionych czynnościach
 czasowniki modalne: have to, don't have to, must, mustn't, rozmowy o przestrzeganiu zasad
panujących w różnych miejscach oraz kulturach
 Rozmawianie o dolegliwościach zdrowotnych, rozmówki potrzebne podczas wizyty w aptece
 Dawanie innym rad w języku angielskim – czasownik modalny „should”
 wielowymiarowe znaczenie czasownika „get”
 Zdania warunkowe typu pierwszego
 Formy dzierżawcze zaimków, różnica np. między „my” i „mine”
 Zdania warunkowe typu drugiego

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.

