Komenského nám. 2, 602 00 Brno
www.u3v.muni.cz, mail: u3v@rect.muni.cz, tel.: 549 49 8141
Úřední hodiny: Po, St: 9.00 – 11.00, Út, Čt: 13.00 – 15.00
hodin

Vážení přátelé,
nad rámec základního programu U3V, ve spolupráci s Centrem jazykového vzdělávání MU,
Vám nabízíme kurz:

Francouzský jazyk pro neúplné začátečníky
(zkrátka ty, kteří se už francouzštinu někdy učili, třeba na gymnáziu nebo v různých kurzech, a chtějí se k ní
vrátit)
Kurz je určen všem, kdo mají rádi Francii i francouzskou kulturu, a vzhledem ke svým životním zkušenostem
nehledají standardní kurz, který obvykle bývá určen studentům středních nebo vysokých škol. Je zaměřen
nejen na výuku jazyka (fonetiky, gramatiky, rozvíjení slovní zásoby), ale i na poznávání různých kulturních
aspektů Francie. Důraz je kladen na aktivní používání jazyka, komunikaci a porozumění, s cílem, aby každý
účastník kurzu získal co největší samostatnost při vyjadřování i porozumění v každodenních situacích.
Při výuce budeme pracovat s různými autentickými materiály (denní tisk, internet) formou rozhovorů, her,
poslechů, otázek a odpovědí i ústních a písemných cvičení. Výukové materiály obdrží účastníci zdarma
v kurzu, není třeba pořizovat si učebnici.

Počet účastníků: maximálně 14 osob
Lektor:
Mgr. Daniela Veškrnová
Termíny:
18. 10. 2016 – 28. 2. 2017 vždy v úterý 10:00 – 11:30 hod., celkem 15 lekcí
kurz poběží od 18. 10. do 6. 12. 2016 a následně od 3. 1. do 28. 2. 2017
kurz se nekoná 13., 20. a 27. 12. z důvodu prázdnin a 31. 1. a 7. 2. z důvodu
nepřítomnosti lektorky
Místo konání: budova bývalé lékařské fakulty, Komenského nám. 2, místnost č. 501
Cena:
70,- Kč/lekce
Platba:
1 050,- Kč (říjen 2016 – únor 2017)
V případě zájmu se přihlaste prostřednictvím elektronické přihlášky! Odkaz na elektronickou
přihlášku je umístěn níže.
Kurzovné je nutno uhradit v hotovosti minimálně týden před zahájením kurzu.

Elektronická přihláška do kurzu Francouzský jazyk pro neúplné
začátečníky

Ing. Bc. Hašková Barbora, v. r.
manažerka pro koordinaci CŽV

Mgr. Daniela Veškrnová, v. r.
garant kurzu

