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NEMČINA PRE ZAMESTNANCOV A DOKTORANDOV  
Fakulty architektúry STU
v školskom roku 2007/08 v rámci projektu ESF

NEMČINA na dosiahnutie úrovne A 1 (mierne pokročilí) *
Kurz začal v minulom školskom roku. Pracovali sme so zahraničnou učebnicou „studio d - A1“ z nakladateľstva FRAUS, 2006. Učebnica bude pre všetkých účastníkov kurzu k dispozícii.
Prebraté témy a jazykové činnosti:
-    Prvé kontakty s cudzincom (internacionalizmy, nemecké krstné mená)
	Rozhovory v kaviarni, nápojový lístok, telefónny zoznam, účet (nápoje, číslovky)
	Komunikácia v jazykovom kurze (slová v triede)
	Pamätihodnosti a jazyky v Európe ( zemepisná mapa, štatistiky, svetové strany)
	Bývanie (formy bývania, plánik bytu, pomenovanie miestností)

Plánované témy a jazykové činnosti):
Miestnosti v byte a nábytok (opísať byt, hovoriť o ľuďoch a veciach)
Termíny a schôdzky ( telefonicky si dohodnúť termín, ospravedlniť sa pri oneskorení)
Orientácia v meste, na pracovisku, dopravné prostriedky (orientovať sa v dome, povedať, kde ľudia pracujú a bývajú)
Povolania a činnosti ( opísať denný program, niekoho predstaviť v zamestnaní)
Kurz nemčiny bude pokračovať v dvoch týždňových blokoch, pravdepodobne v septembri 2007 a januári 2008. Kurz je určený pre všetkých záujemcov z radov zamestnancov a doktorandov FA, aj pre tých, ktorí sa nezúčastnili na prvej časti kurzu v škol. roku 2006/07. Prihlasujte sa na adrese:  zahorcova@fa.stuba.sk 

NEMČINA na dosiahnutie úrovne B2 (pokročilí) *
V kurze nemčiny, ktorý začal v minulom školskom roku, sme pracovali so zahraničnou učebnicou Alltagssprache Deutsch – 30 moderných konverzačných tém, z nakladateľstva Fraus 2003. Učebnica bude pre všetkých účastníkov kurzu k dispozícii.
Prebraté konverzačné témy:
Heute gehen wir shoppen – Einkauf übers Internet
Fast Food ist der große Renner – Gesunde Ernährung 
	Die Zeit vergeht wie im Fluge – Kreative Freizeitgestaltung
	Eine Einladung zum Feiern – Das Zauberwort heißt Bier
Plánované konverzačné témy:
Das Auto unter die Luppe genommen - Autovermietung
Zugtypen der Deutschen Bahn
Am Flughafen – die Abfertigung
Computerwelt
Kurz bude pokračovať v zimnom a letnom semestri 2007/08. Je určený pre všetkých záujemcov z radov zamestnancov a doktorandov FA, ktorí sa učili nemčinu na strednej a vysokej škole. Prihlásiť sa môžu aj tí, ktorí sa nezúčastnili na prvej časti kurzu v šk. roku 2006/07. Prihlasujte sa na adrese:  zahorcova@fa.stuba.sk 

___________________________________________________________________________
* Šesť úrovní ovládania cudzích jazykov podľa Európskeho referenčného rámca: A1, A2, B1, B2, C1, C2. (Pozri napr.:  http://europass.cedefop.eu.int )

