PROGRAM NAUCZANIA Język niemiecki MODUŁ M4 (Lektion 10,11,12 Akademie Deutsch A2+) poziom A2
Wymagania
wstępne

Cel przedmiotu
oraz rozwijane
umiejętności

Ukończony M3 lub opanowany materiał odpowiadający M3, co potwierdzone jest wynikiem
testu diagnostycznego. Student potrafi prowadzić rozmowę na podstawowe tematy korzystając
z podstawowego słownictwa.

W czasie 30 godzin ćwiczeń - rozwój znajomości jęz. niemieckiego na poziomie A2 (pierwszy
moduł z 3) zgodnie z Europejskim Opisem Kształcenia Językowego w zakresie języka ogólnego.
Osiągnięcie wyszczególnionych poniżej efektów uczenia się.
Pisanie: Student potrafi napisać krótkie, proste teksty wynikające z bieżących potrzeb, sms, email.
Czytanie: Student potrafi czytać proste, krótkie teksty. Potrafi znaleźć konkretne, relewantne
informacje w prostych tekstach dotyczących życia codziennego. Rozumie proste, krótkie
wiadomości prywatne oraz oficjalne.
Mówienie: Student potrafi brać udział w zwykłej, typowej rozmowie, wymagającej prostej i
bezpośredniej wymiany informacji na znane mu tematy. Potrafi sobie poradzić w bardzo krótkich
rozmowach towarzyskich, nawet jeśli nie rozumie wystarczająco dużo, by samemu podtrzymać
rozmowę.
Słuchanie: Student potrafi zrozumieć najczęściej używane słowa, związane ze sprawami dla
niego ważnymi. Rozumie sens zawarty w krótkich, prostych komunikatach i ogłoszeniach.

Treści kształcenia

Literatura

Materiał leksykalny: codzienność akademicka, czas wolny studenta, opisywanie osób,
studencka sytuacja finansowa, sytuacja klimatyczna i meteorologiczna, wiadomości codzienne,
tradycje krajów niemieckojęzycznych.
Materiał gramatyczny: zdania przyczynowe z weil, da, zdania główne z denn, zdania
okolicznikowe z obwohl, przysłówki łączące zdania, stopień wyższy i najwyższy, wyrażenia
dotyczące czasu w bierniku, zdania podrzędne z dass, forma nieodmienna czasownika z zu,
pytania pośrednie, tryb przypuszczający, przydawka w dopełniaczu, odmiana nieregularna
rzeczownika.
Sprawności językowe: Rozwijanie umiejętności słuchania, czytania, mówienia oraz pisania w
oparciu o materiał leksykalny i gramatyczny z podanych rozdziałów.
Akademie Deutsch Intensivlehrwerk Band 2 (Lekcje 10-12) (student musi posiadać tylko
podręcznik, zeszyt ćwiczeń nie jest obowiązkowy) oraz przygotowane przez lektora materiały
dodatkowe (nagrania, wideo, materiały własne czy z innych źródeł) dopasowane do programu
zajęć oraz potrzeb grupy.

Nakład pracy studenta - 30 godzin zajęcia + 30 godzin pracy własnej studenta (w tym wykonanie prac domowych,
przygotowanie do zajęć, przygotowanie do testu modułowego), co daje 2 ECTS
Kryteria zaliczenia

▪
▪
▪
▪
▪

obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności)
zaliczenie wszystkich prac kontrolnych
wykonanie wszystkich prac domowych
aktywne uczestnictwo w zajęciach
uzyskanie pozytywnej oceny z testu modułowego (części pisemnej i ustnej), obejmującego
w części pisemnej sprawności takie jak słuchanie, czytanie i pisanie oraz zadania
gramatyczne i leksykalne, a w części ustnej umiejętność mówienia (waga oceny z testu
zaliczeniowego w ocenie końcowej: 50%)

