Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją

Język francuski
Lingwistyka stosowana: język francuski z językiem angielskim (I rok)
Filologia (III rok)

Zajęcia od 16.03.2020 – realizowane na odległość w dniach i godzinach zgodnych z planem zajęć obowiązującym w semestrze letnim.

dr Ewa Figas - dostęp wykładowcy on-line w czasie zajęć. Praca na platformie moodle, korzystanie z mediów społecznościowych, przesyłanie
zadań drogą mailową.
PONIEDZIAŁEK

08:00
–
09:30

09:45
–
11:15

WTOREK

CZWARTEK

ROK 1 Lingwistyka stosowana
Specjalność: FRANCUSKI Z ANGIELSKIM

ROK 3 Filologia
N Specjalność: JĘZYK FRANCUSKI

ROK 3 Filologia
N Specjalność: JĘZYK FRANCUSKI

TKKJ B - pisanie (grupa początkująca)
Udostępnienie materiałów drogą mailową / na platformie
moodle/ konferencja na Messengerze, realizacja ćwiczeń w
formularzu Google

Gramatyka opisowa
Praca z udostępnionymi drogą mailową materiałami,
konferencja na Messengerze, wspólna korekta ćwiczeń

TKKJ B – Gramatyka praktyczna – grupa
początkująca
Udostępnienie materiałów drogą mailową / na platformie
moodle/ konferencja na Messengerze, realizacja ćwiczeń
w formularzu Google

Historia literatury francuskiej
Udostępnienie prezentacji i fragmentów tekstów do
analizy, studenci odsyłają swoje prace dotyczące analizy
udostępnionych tekstów.

Gramatyka praktyczna
Praca z udostępnionymi drogą mailową materiałami,
konferencja na Messengerze, wspólna korekta ćwiczeń

11:30
–
13:00

Język techniczny
Praca z udostępnionymi drogą mailową materiałami,
wspólna korekta zadań (dokumenty w Wordzie)

Historia literatury francuskiego obszaru językowego
Udostępnienie prezentacji i fragmentów tekstów do
analizy, studenci odsyłają swoje prace dotyczące analizy
udostępnionych tekstów.

Seminarium dyplomowe
Omawianie indywidualnie fragmentów prac studentów,
przekazywanie drogą mailową wskazówek i sugestii
bibliograficznych.

mgr Elżbieta Kempny - prowadzenie zająć za pośrednictwem platformy Moodle.

1. Środa 18.03.2020 godz. 8.00 - 10.30 - Metodyka przedmiotowa na etapie przedszkolnym i szkolnym III rok Filologia, język francuski wykład. Przesłanie treści wykładu w formie prezentacji wraz z pytaniami, odpowiedzi oczekuję do 20.03.2020 godz. 20.00
- ćwiczenia - wysłanie materiałów i zadania do wykonania, omówienie wyników za pomocą videokonferencji lub poczty elektronicznej.
2. Środa 18.03.2020 godz. 13.15- 14.45 - TKK Gramatyka praktyczna, I rok Lingwistyka stosowana, język francuski z angielskim. Materiały
i ćwiczenia umieszczone na platformie Moddle - do wykonania do 20.03.2020 do godz. 20.00
3. Środa 25.03.2020 godz. 8.00 - 10.30 - Metodyka przedmiotowa na etapie przedszkolnym i szkolnym III rok Filologia, język francuski wykład. Przesłanie treści wykładu w formie prezentacji wraz z pytaniami, odpowiedzi oczekuję do 20.03.2020 godz. 20.00
- ćwiczenia - wysłanie materiałów i zadania do wykonania, omówienie wyników za pomocą videokonferencji lub poczty elektronicznej.
4. Środa 25.03.2020 godz. 13.15- 14.45 - TKK Gramatyka praktyczna, I rok Lingwistyka stosowana, język francuski z angielskim. Materiały i
ćwiczenia umieszczone na platformie Moddle - do wykonania do 20.03.2020 do godz. 20.00
Konsultacje - stały kontakt ze studentami w sprawach związanym z praktykami i innych, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
mgr Renata Klimek-Kowalska – prowadzenie zająć za platformy Padlet i udostępnienie materiałów wykonanych w aplikacji SWAY lub na
platformie Moodle.
Konsultacje - stały kontakt ze studentami z wykorzystaniem poczty elektronicznej, Messengera i FB

17.03.2020 Wtorek
11.30 - 13.00 - I rok Lingwistyka stosowana, język francuski z angielskim - Komunikacja ustna w biznesie
Udostępnianie materiałów dydaktycznych (w formatach WORD, PDF, prezentacji PP, video i audio) na platformie Padlet. Dodatkowe zagadnienia
do opracowania przez studentów w formie prezentacji ustnej i przedstawienia ich na zajęciach według ustalonego harmonogramu.
Odpowiedzi na pytania studentów przez Skype’a (grupowo lub indywidualnie) z wcześniejszym ustaleniem godziny przez pocztą elektroniczną,
Messenger’a lub FB.
13.15 - 14.45 - III rok Filologia, język francuski, PNJF- Konwersacje
Udostępnianie materiałów dydaktycznych (w formatach WORD, PDF, PP, video i audio) na platformie Padlet oraz linki do programu Sway.
Praca z wykorzystaniem nowej aplikacji TV5MONDE - nouvelle application mobile « Apprendre le français avec #TV5MONDE ».
Wykorzystanie materiałów ze strony 1 jour 1 actu. https://www.1jour1actu.com/
Wykorzystanie platform e-learningowych do nauki języka francuskiego umieszczonych w aplikacji Symbaloo (do wyboru).
Dodatkowe zagadnienia do opracowania przez studentów w formie prezentacji ustnej i przedstawienia według ustalonego harmonogramu.
Odpowiedzi na pytania studentów przez Skype’a (grupowo lub indywidualnie) z wcześniejszym ustaleniem godziny przez pocztą elektroniczną,
Messenger’a lub FB.
19.03.2020 Czwartek
13.15 - 14.45 i 15.00-16.30 – II rok – Filologia (angielski, niemiecki, hiszpański) - Lektorat j. francuskiego
Udostępnianie materiałów dydaktycznych (w formacie WORD, PDF, PP, video i audio) na platformie Padlet.
Odpowiedzi na pytania studentów przez Skype’a (grupowo lub indywidualnie) z wcześniejszym ustaleniem godziny przez pocztą elektroniczną,
Messenger’a lub FB.
16.45 - 18.15 - I rok Lingwistyka stosowana, język francuski z angielskim - Konwersacje

Udostępnianie materiałów dydaktycznych z zadaniami (w formatach WORD, PDF, video i audio) na platformie Padlet oraz linki do programu
Sway. Praca z wykorzystaniem nowej aplikacji TV5MONDE - nouvelle application mobile « Apprendre le français avec #TV5MONDE ».
Wykorzystanie platform e-learningowych do nauki języka francuskiego umieszczonych w aplikacji Symbaloo (do wyboru).
24.03.2020 Wtorek
11.30 - 13.00 - I rok Lingwistyka stosowana, język francuski z angielskim - Komunikacja ustna w biznesie
Udostępnianie materiałów dydaktycznych (w formatach WORD, PDF, video i audio) na platformie Padlet. Dodatkowe zagadnienia do opracowania
przez studentów w formie prezentacji ustnej i przedstawienia ich na zajęciach lub podczas video-konferencji w platformie ZOOM.US, według
ustalonego harmonogramu.
Wykorzystanie platform e-learningowych do nauki języka francuskiego umieszczonych w aplikacji Symbaloo (do wyboru).
Odpowiedzi na pytania studentów przez Skype’a (grupowo lub indywidualnie) z wcześniejszym ustaleniem godziny przez pocztę elektroniczną,
Messenger’a lub FB.
13.15 - 14.45 - I rok Lingwistyka stosowana - Elementy kultury języka B
Udostępnianie materiałów dydaktycznych (w formacie WORD, PDF, video i audio) na platformie Padlet.
Opracowanie materiałów przez studentów na podstawie materiałów z „Clés pour la France” (przesłanie na link Padletu w plikach PDF).
Wykonywanie przez studentów ćwiczeń na stronach TV5MONDE, RFI, Bonjour de France etc.
Prezentacja najlepszych aplikacji mobilnych w grupie.
Przygotowanie prezentacji poświęconych współczesnej piosence frankofońskiej.
Czytanie prasy francuskiej on-line. Przygotowanie przez studentów artykułów prasowych zgodnie z harmonogramem.
Wykorzystanie materiałów ze strony 1 jour 1 actu. https://www.1jour1actu.com/
26.03.2020 Czwartek
13.15 - 14.45 i 15.00-16.30 – II rok – Filologia (angielski, niemiecki, hiszpański) - Lektorat j. francuskiego
Udostępnianie materiałów dydaktycznych (w formacie WORD, PDF, video i audio) na platformie Padlet.

Praca z wykorzystaniem nowej aplikacji TV5MONDE - nouvelle application mobile « Apprendre le français avec #TV5MONDE ».
Odpowiedzi na pytania studentów przez Skype’a (grupowo lub indywidualnie) z wcześniejszym ustaleniem godziny przez pocztą elektroniczną,
Messenger’a lub FB.
Wykorzystanie platform e-learningowych do nauki języka francuskiego umieszczonych w aplikacji Symbaloo.
16.45 - 18.15 - I rok Lingwistyka stosowana, język francuski z angielskim - Konwersacje
Udostępnianie materiałów dydaktycznych (w formacie WORD, PDF, video i audio) na platformie Padlet oraz linki do programu Sway.
Praca z wykorzystaniem nowe aplikacji TV5MONDE - nouvelle application mobile « Apprendre le français avec #TV5MONDE ».
Wykorzystanie materiałów ze strony 1 jour 1 actu. https://www.1jour1actu.com/
Wykorzystanie platform e-learningowych do nauki języka francuskiego umieszczonych w aplikacji Symbaloo (do wyboru).

dr Anna Szkonter-Bochniak – praca na platformie Moodle, korzystanie z mediów społecznościowych lub wykorzystanie nowej aplikacji
TV5MONDE - nouvelle application mobile « Apprendre le français avec #TV5MONDE » przesyłanie zadań drogą mailową.
Środa 18.03.2020, 25.03.2020
Godzina 10.30 - 12.00 Praktyczna nauka języka francuskiego – Język pisany, III rok Filologia.
Ćwiczenia – 16.03.2020 i 23.03.2020 wysłanie materiałów na platformę Moodle, lub droga mailową. Omówienie prac za pomocą videokonferencji
(Skype, lub czatu na platformie Moodle) lub poczty elektronicznej.

Godzina 13.15 – 14.45 – Trening kompetencji komunikacyjnych języka B francuskiego – recepcja językowa (grupa początkująca), I rok
Lingwistyka stosowana.

Ćwiczenia – 16.03.2020 i 23.03.2020 przesłanie na platformę Moodle lub drogą mailową ćwiczeń językowych tekstów do analizy, praca ze
wskazanymi nagraniami na stronie TV5 Monde. Omówienie sprawdzonych prac za pomocą videokonferencji (Skype, lub czatu na platformie
Moodle) lub poczty elektronicznej
Godzina 15.00 – 16.30 Trening kompetencji komunikacyjnych języka B francuskiego – pisanie (grupa kontynuująca), I rok Lingwistyka
stosowana
Ćwiczenia – 16.03.2020 i 23.03.2020 przesłanie na platformę Moodle lub drogą mailową ćwiczeń, tekstów do zredagowania z języka pisanego.
Omówienie sprawdzonych prac za pomocą videokonferencji (Skype, lub czatu na platformie Moodle) lub poczty elektronicznej.

Czwartek 19.03.2020, 26.03.2020
Godzina 11.30 -13.00 Trening kompetencji komunikacyjnych języka B francuskiego – recepcja językowa (grupa kontynuująca), I rok
Lingwistyka stosowana
Ćwiczenia – 17.03.2020 i 24.03.2020 przesłanie na platformę Moodle lub drogą mailową ćwiczeń językowych, tekstów do analizy, oraz praca ze
wskazanymi nagraniami na stronie TV5 Monde. Omówienie sprawdzonych prac za pomocą videokonferencji (Skype, lub czatu na platformie
Moodle) lub poczty elektronicznej.
Godzina 13.15 – 14.45 Praktyczna nauka języka francuskiego – Rozumienie, III rok Filologia
Ćwiczenia – 17.03.2020 i 24.03.2020 przesłanie na platformę Moodle lub drogą mailową ćwiczeń językowych, tekstów do analizy, oraz praca ze
wskazanymi nagraniami na stronie TV5 Monde. Omówienie sprawdzonych prac za pomocą videokonferencji (Skype, lub czatu na platformie
Moodle) lub poczty elektronicznej.
Godzina 15.00 – 16.30 Praktyczna nauka języka francuskiego – Konwersacje, III rok Filologia

Ćwiczenia – 17.03.2020 i 24.03.2020 przesłanie na platformę Moodla lub za pomocą poczty elektronicznej słownictwa potrzebnego na zajęcia,
praca ze wskazanymi nagraniami na stronie TV5 Monde, RFI, czytanie prasy francuskiej on-line. Prowadzenie zajęć na platformie Moodle, na
czasie lub za pomocą Skype’a, prezentacja exposé przez studentów według harmonogramu.

Konsultacje - stały kontakt ze studentami za pośrednictwem poczty elektronicznej.

