Jagiellońskie Centrum Językowe UJ
Ramowy program nauczania języka koreańskiego

Założenia
Kurs podstawowy przeznaczony jest dla słuchaczy, którzy nie uczyli się języka koreańskiego.
Uczący się rozwijają podstawowe sprawności językowe oraz strategie uczenia się i kompetencje
społeczne, a także poszerzają wiedzę ogólną. Lektor jest organizatorem procesu nauczania i
uczenia się, doradcą oraz przewodnikiem, ale końcowe efekty kształcenia zależne są od
uczestników kursu – ich wkładu pracy i gotowości do uczenia się. Do osiągnięcia zamierzonych
efektów kształcenia uczący się powinni przeznaczyć minimum 60 godzin na naukę języka poza
salą lekcyjną, czyli w ramach pracy własnej.

Kurs dzieli się na II semestry. Po pierwszym kursant wykazuje się wiedzą na poziomie A1,
zaś po drugim znajomością języka na poziomie A2.

Ogólne cele kursu:







posługiwanie się alfabetem koreańskim
posługiwanie się prawidłową artykulacją i intonacją
rozumienie prostych przekazów mówionych
czytanie, analizowanie i interpretowanie prostych tekstów oraz dialogów
opanowanie językowej kompetencji komunikacyjnej w typowych codziennych
sytuacjach życiowych
poznanie elementów kultury południowokoreańskiej

Po ukończeniu kursu kursant:
• zna alfabet koreański oraz strukturę budowy zdań w języku koreańskim
• zna podstawowe partykuły, zaimki pytajne oraz konstrukcje gramatyczne
• zna podstawowe czasowniki opisowe, aktywne i stanu
• potrafi odmienić podstawowe czasowniki w czasie teraźniejszym, teraźniejszym ciągłym,
przeszłym, przeszłym ciągłym, przyszłym;
• zna odmianę czasowników nieregularnych
• zna zastosowanie mowy bardziej formalnej, honoryfikatywnej, mniej formalnej, półformalnej
• zna dwa systemy liczebników głównych i ich zastosowanie

• zna podstawowe klasyfikatory i ich zastosowanie
• potrafi wypowiedzieć się i określić swoje stanowisko w codziennych sytuacjach oraz prostych
sytuacjach społecznych, m.in:
- powitać i przedstawić się (zna podstawowe zwroty)
- określić lokalizację przestrzenną osób, przedmiotów, miejsc
- określić zawód, narodowość
- opisać pogodę, określić porę dnia, podać godzinę i datę
- opowiedzieć m.in. o swoim hobby, zainteresowaniach, rodzinie, zajęciach szkolnych
- określić smak potraw
- określić stan zdrowia, nastrój oraz opisać dolegliwości

* Efekty kształcenia odnoszą się do całorocznego 108-godzinnego kursu obejmującego dwa
semestry.
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