PROGRAM NAUCZANIA Język niemiecki MODUŁ M9 (Lektion 25, 26, 27 Akademie Deutsch) - poziom B1
Wymagania wstępne

Cel przedmiotu oraz
rozwijane
umiejętności

Ukończony M8 lub opanowany materiał odpowiadający M8, co potwierdzone jest wynikiem testu
diagnostycznego.
W czasie 30 godzin ćwiczeń - rozwój znajomości jęz. niemieckiego na poziomie B1 (trzeci moduł z 3)
zgodnie z Europejskim Opisem Kształcenia Językowego w zakresie języka ogólnego. Osiągnięcie
wyszczególnionych poniżej efektów uczenia się.
Pisanie: Student potrafi pisać proste teksty na znane mu lub związane ze swoimi zainteresowaniami
tematy. Potrafi pisać prywatne listy, opisując swoje przeżycia i wrażenia.
Czytanie: Student rozumie teksty składające się głównie ze słów najczęściej występujących, dotyczących
życia codziennego lub zawodowego. Rozumie opisy wydarzeń, uczuć i pragnień zawarte w prywatnej
korespondencji.
Mówienie: Student potrafi sobie radzić w większości sytuacji, w których można się znaleźć w czasie
podróży po kraju lub regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi – bez uprzedniego przygotowania
– włączać się do rozmów na znane mu tematy prywatne lub dotyczące życia codziennego (np. rodziny,
zainteresowań, pracy, podróżowania, wydarzeń bieżących). Potrafi łączyć wyrażenia w prosty sposób, by
opisać przeżycia i zdarzenia, a także swoje marzenia, nadzieje i ambicje. Potrafi krótko uzasadniać i
objaśniać własne poglądy i plany. Potrafi relacjonować wydarzenia i opowiadać przebieg akcji książek czy
filmów, opisując własne reakcje i wrażenia.
Słuchanie: Student potrafi zrozumieć główne myśli zawarte w jasnej, sformułowanej w standardowej
odmianie języka wypowiedzi na znane mu tematy, typowe dla domu, uczelni, czasu wolnego itp. Potrafi
zrozumieć główne wątki wielu programów radiowych, telewizyjnych itp. traktujących o sprawach
bieżących lub o sprawach interesujących go prywatnie lub zawodowo – wtedy, gdy informacje te
podawane są stosunkowo wolno i wyraźnie.

Treści kształcenia

Literatura

Materiał leksykalny: słownictwo z zakresu następujących kręgów tematycznych: Internet i nowoczesne
technologie komunikacyjne, niebezpieczeństwa związane z wykorzystaniem mediów (w tym Internetu),
język komentarzy internetowych, opisywanie grafik/diagramów/wykresów, stereotypy funkcjonujące
w społeczeństwie dotyczące zachowań i cech męskich oraz żeńskich, opisywanie własnych obaw
i niepokojów, prezentacje ustne dotyczące ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii
Materiał gramatyczny: spójniki dwuczłonowe (Doppelkonjunktionen), zdania przydawkowe
(Relativsätze), przyimki wymagające zastosowania przypadku gramatycznego Genitiv, imiesłowy
(Partizip I, Partizip II), zdania przeciwstawne (Adversativsätze), zaimek es, zdania ze spójnikami
anstatt… dass / anstatt… zu
Sprawności językowe: rozwijanie umiejętności słuchania, czytania i mówienia w oparciu o ww. materiał
leksykalny i gramatyczny, pisemne sformułowanie wpisu na forum internetowym, pisemne
sfomułowanie komentarzy internetowych, pisemny opis grafik/diagramów/wykresów, wypowiedź
pisemna dotycząca różnych stylów wychowawczych
Akademie Deutsch Intensivlehrwerk Band 3 (Lekcje 25-27) (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
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▪
▪
▪
▪
▪

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%)

