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Semestr
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1-2

Punkty
ECTS
8

Typ
przedmiotu

Język
wykładowy

ogólny

włoski/ polski

Zakwalifikowanie się na studia I stopnia.

Przydział do grup na podstawie testu kompetencji językowych określających poziom zaawansowania
Cele przedmiotu:
C1 - Przygotowanie do posługiwania się językiem włoskim w zakresie tematów przewidzianych programem nauczania poprzez doskonalenie nabytych i nabywanych
sprawności językowych: rozumienia ze słuchu, mówienia, pisania krótkich tekstów i rozumienia tekstu pisanego
C2 – Rozwój umiejętności samodzielnego korzystania z języka i samodoskonalenia kompetencji językowych
C3 – Poszerzanie wiedzy i świadomości na temat otaczającego świata w zakresie studiowanej dyscypliny

Opis efektów kształcenia dla przedmiotu oraz ich powiązanie z efektami kształcenia dla kierunku:
WIEDZA
W1

Posługuje się słownictwem w zakresie życia codziennego oraz studiowanej dziedziny.

K W01, K U25

W2

Posługuje się podstawowymi kategoriami gramatycznymi języka włoskiego niezbędnymi do poprawnej
komunikacji.

K U25

W3

Posiada podstawową wiedzę o Włoszech z dziedzin realioznawstwa odnoszących się do profilu studiów.

K W19

U1

Opisuje osoby, miejsca, zdarzenia, czas, czynności, emocje, zainteresowania, itp.

K U25

U2

Komunikuje się w zakresie studiowanej dziedziny; rozumie wypowiedzi ustne i teksty pisane; formułuje i
odpowiada na postawione pytania.

K U25, K U03, K U04,

U3

Redaguje i przedstawia wypowiedzi dotyczące tematów ogólnych i studiowanej dziedziny.

K U25, K U23, K U24

U4

Samodzielnie korzysta z literatury fachowej i materiałów uzupełniających pochodzących z różnych mediów.

K U25, K U15

K1

Nawiązuje i podtrzymuje kontakt werbalny z użytkownikiem obcojęzycznym.

K_K03

K2

Ma wyrobione nawyki do dalszej samodzielnej pracy nad językiem.

K_K01

UMIEJĘTNOŚCI

KOMPETENCJE

Kryteria i metody oceny osiągniętych efektów kształcenia:
W1, W2, U3, K1 – kolokwia i testy
W3, U1, U2, U3, U4, K1 – wypowiedzi ustne i dyskusje
W3, U3, U4, K2 – prezentacje z wykorzystaniem multimediów i innych materiałów
Aby uzyskać zaliczenie przedmiotu na ocenę dostateczną student musi osiągnąć wszystkie wymienione w programie efekty kształcenia.
Metody i formy realizacji przedmiotu:
Przedmiot realizowany w formie lektoratu. Wykorzystuje się m. in. następujące formy pracy: praca samodzielna, praca w parach, praca w grupie i inne formy aktywizujące
studentów zależności od ich możliwości językowych (prace projektowe, nauka poprzez nauczanie innych , uczenie zadaniowe, dyskusje, symulacje, odgrywanie ról, , gry
językowe , rebusy, quizy, zagadki leksykalno-gramatyczne) ; korzystanie z tekstów pisanych oraz materiałów audio-wizualnych.

Treści kształcenia:
Wykłady:
nie dotyczy
Ćwiczenia:
- autobiografia, sposoby przedstawiania się, prezentacja swojego rozkładu zajęć i obowiązków
- pasje i rozrywki, sposoby spędzania wolnego czasu
- miejsce sportu i turystyki w naszym życiu
- wakacje letnie i zimowe, poczta wakacyjna, pogoda
- posiłki, restauracje, sklepy
- rodzina i najbliższe otoczenie
- wyrażanie własnych opinii na różne tematy życia codziennego
- części ciała ludzkiego
- zdrowie i choroby
- ogólne zagadnienia z fizjoterapii ogólnej
- problematyka niepełnosprawności
- życie w wielkim mieście, stres i relaks
- materiał gramatyczny
Forma zaliczenia:
Literatura:

Zaliczenia z oceną po każdym semestrze oraz egzamin po zakończeniu lektoratu

Podstawowa:
- Luciana Ziglio, Giovanni Rizzo „Espresso I”
- Maria Bali, Giovanna Rizzo “Espresso II”
Uzupełniająca:
- Simona Simula “Conoscere l’italiano”, praktyczna gramatyka włoska z

ćwiczeniami

- Stanisław Widłak „Gramatyka języka włoskiego”
- Internet

Bilans punktów ECTS (1 pkt ECTS – 25-30 godz. pracy studenta):
Aktywność
Udział w wykładach
Samodzielne studiowanie tematyki wykładów
Udział w ćwiczeniach
Przygotowanie się do ćwiczeń
Konsultacje
….

Obciążenie studenta
godz.120
godz.118
godz.2

Całkowite obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

godz. 240
ECTS 8

