KURS/SZKOLENIE

Autor kursu

Magdalena Raganiewicz

Dziedzina wiedzy

Speaking Matura Exam is easy - kurs przygotowujący do matury ustnej z języka
angielskiego

Forma zajęć

Zajęcia stacjonarne

Liczba godzin

60h
(30x45min w semestrze)

Cena Kursu

1220 PLN (610 PLN za semestr)

Terminy

Semestr zimowy i letni

Cel kursu

Celem kursu prowadzonego w języku angielskim jest przygotowanie uczniów
liceów i techników do ustnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego

Opis szczegółowy

Kurs obejmuje doskonalenie sprawności komunikacyjnej oraz umiejętności
językowych, tj. odpowiedniego zakresu struktur leksykalno-gramatycznych i ich
poprawności, poprawności wymowy i płynności wypowiedzi w zakresie zadań
obowiązujących w części ustnej egzaminu maturalnego z języka angielskiego:
1) rozmowa wstępna – trening umiejętności udzielania odpowiedzi na
pytania dotyczące sfery życia zdającego, np. hobby, zainteresowań,
upodobań, itp.
2) rozmowa z odgrywaniem ról – wyrobienie umiejętności wcielania się
w rolę osoby opisanej w poleceniu egzaminacyjnym oraz zdolności do
aktywnego udział w rozmowie podczas omawiania wszystkich czterech
elementów rozmowy wskazanych w zadaniu
3) opis ilustracji – przygotowanie do prawidłowego opisu tego, co
znajduje się na obrazku oraz do udzielenia wyczerpujących odpowiedzi
na zadane przez egzaminatora trzy pytania – dwa na temat tego, co
widać na fotografii i jedno na temat doświadczeń zdającego
związanych z tematyką ilustracji – wyrobienie umiejętności
posługiwania się czasami przeszłymi
4) wypowiedź na temat materiału stymulującego – trening umiejętności
zaprezentowania dłużej wypowiedzi ustnej i doboru odpowiedniej
argumentacji na jeden z dwóch lub na dwa z trzech elementów
zawartych w zadaniu, które zdaniem zdającego najlepiej spełniają
warunki opisane w poleceniu. Wyrobienie umiejętności udzielenia
odpowiedzi na dwa pytania związane z tematem przewodnim zadania.

Dlaczego warto
dołączyć

Kurs prowadzony jest przez wykwalifikowanych nauczycieli akademickich
posiadających uprawnienia do oceniania i przeprowadzania egzaminów
maturalnych, pełniących czynną funkcję egzaminatorów z ramienia Okręgowej
Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie

Do kogo kurs jest
kierowany

Młodzież z liceum i technikum

KONTAKT

Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu
Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie Telefon: +
48 34 3783 119; 34 3783 120 E-mail: ucku@ujd.edu.pl

