PSYCHOLOGICZNY UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
JĘZYK ANGIELSKI – GRUPA ZAAWANSOWANA

Cena: 300 zł/semestr

Kontakt:

Terminy:

Psychologiczny Uniwersytet Trzeciego
Wieku

październik: 11, 18, 25
listopad: 8, 15, 22, 29,
grudzień: 6, 13, 20,
styczeń: 10, 17
Dzień: czwartek
Godziny: 9:00-10:30
Sala: 1.2

Prowadzący – Jędrzej Sołowij
Lingwista praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Choć jest
absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Gdańskiego, w swoim życiu zawodowym poświęca się
swoim dwóm największym pasjom - językowi angielskiemu
oraz pracy z ludźmi. Jako praktyk, który spędził łącznie dwa
lata w Anglii oraz Stanach Zjednoczonych, posiada rozległą
wiedzę z zakresu języka codziennego i wszelkich niuansów
mowy potocznej. Wie z doświadczenia, że żywy język
używany na co dzień może być bardzo odmienny od
podręcznikowego i na swoich zajęciach przykłada dużą
wagę do połączenia teorii i praktyki. Preferuje zajęcia
indywidualne, gdzie może poświęcić całą uwagę jednemu
klientowi, jednak dobrze odnajduje się również w żywiole
zajęć w dużych grupach. Stawia na konwersacyjny charakter
zajęć i wykorzystuje wiele metod interaktywnych, takich jak
gry słowne, odgrywanie ról czy podstawy mnemotechnik.

Kierownik Projektu
JOANNA WALCZAK
SWPS Uniwersytet
Humanistycznospołeczny
Wydział Zamiejscowy z siedzibą w
Sopocie,
81-745 Sopot, ul. Polna 16/20, pokój 3.6
(III piętro)
Telefon: 694441739, 58 721 46 66
e-mail: jwalczak@swps.edu.pl

O szkoleniu:
Kurs jest przeznaczony dla osób, które mają już za sobą pierwszy kontakt z językiem angielskim i
chciałyby pogłębić swoje umiejętności posługiwania się nim. Proponowanym podręcznikiem będzie
Direct Method for English, który kładzie nacisk na praktyczne używanie języka, dużą ilość rozmów i
interakcji oraz naturalne wprowadzanie gramatyki.
Przykładowe zagadnienia dla grupy zaawansowanej (mogą ulec zmianie po zapoznaniu się z aktualnym
poziomem grupy):
1. In the kitchen
2. Passive Voice, Reprted Speech etc.
3. Work of art
4. Hospitality bussiness
5. Future hopes and plans - be going to and other
6. Global Issues
7. History and Culture
8. Adjectives and synonyms
9. Phrasal Verbs
10. Texts
11. Listening exercises
Korzyści dla osób uczestniczących:
Mała grupa i przyjazna atmosfera sprzyjają procesowi uczenia się języka angielskiego. Podczas zajęć
nacisk kładziony jest głównie na mówienie i poszerzanie słownictwa, przy jednoczesnym poznawaniu
struktur gramatycznych.

