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Język kształcenia

język polski

Cele kształcenia

Zapoznanie studentów ze specyfiką dialektu irackiego, wykształcenie
kompetencji komunikacyjnej w dialekcie irackim na poziomie
podstawowym.

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

EK1: Ma podstawową wiedzę na temat dialektu irackiego i jego miejsca w
świecie arabskim. [K_W02++] [K_W04++]
EK2: Posiada podstawowy zakres kompetencji komunikacyjnych w
dialekcie irackim w celu animowania procesów rozumienia, dialogu,
współpracy i wymiany międzykulturowej ze społecznościami Iraku.
[K_U09++]
EK3: Uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym w przestrzeni
międzykulturowej, wykazując się podstawowym poziomem kompetencji
komunikacyjnej, wykorzystując nowoczesne instrumenty cywilizacji
medialnej. [K_K05]

Metody sprawdzania i kryteria oceny
efektów kształcenia uzyskanych przez
studentów

EK1, EK2 – sprawdziany (w formie ustnej)
EK1, EK2, EK3 – praca indywidualna i grupowa podczas zajęć i w domu,
inscenizacje

Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)

fakultatywny

Rok studiów

przedmiot do wyboru

Semestr

Forma studiów

Imię nazwisko koordynatora modułu i/lub
osoby/osób prowadzących moduł

Paweł Siwiec

Imię i nazwisko osoby egzaminującej bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy
nie jest to osoba prowadząca dany moduł

nie dotyczy

Sposób realizacji

ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe

elementarna znajomość arabskiego języka literackiego

Rodzaj i liczba godzin zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela
akademickiego i studentów, gdy w
module przewidziane są takie zajęcia

30 godz.

Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi

3 ECTS

Bilans punktów ECTS

Udział w zajęciach: 30 godzin
Przygotowanie do zajęć (studiowanie podręczników, przygotowywanie
zadań domowych): 30 godz.
Przygotowanie do sprawdzianów: 30 godz.
Razem: 90 godz. (3ECTS)

Stosowane metody dydaktyczne

Metody programowane - z użyciem materiałów własnych prowadzącego.
Metody eksponujące - film.
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna.

Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym
zasady dopuszczenia do egzaminu,
zaliczenia, a także forma i warunki
zaliczenia poszczególnych zajęć
wchodzących w zakres danego modułu

Zaliczenie na ocenę. Podstawą oceny semestralnej jest średnia ocen z
dwóch sprawdzianów (w formie ustnej). Ponadto na ocenę semestralną
ma również wpływ średnia ocen z odpowiedzi ustnych i zadań domowych.

Treści modułu kształcenia (z podziałem na
formy realizacji zajęć)

Kurs praktycznej nauki dialektu irackiego na poziomie podstawowym
(poziom pierwszy). Nauka fonetyki. Nauka podstawowych struktur
gramatycznych i frazeologicznych. Nauka słownictwa związanego z
tematyką życia codziennego. Szczególny nacisk położony na słownictwo
związane z tematyką: podstawowe formy grzecznościowe, podawanie
podstawowych danych, przedstawianie siebie i innych, opowiadanie o
sobie; opis rodziny, pomieszczeń, domu, miasta, przedmiotów, osób;
określanie pochodzenia, kierunków i miejsc; miejsca pracy i zawody;
zakupy; opowiadanie o codziennych czynnościach, nauce, jedzeniu i piciu
(w restauracji, kawiarni, ceny i rachunki); pytanie o drogę.

Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego modułu

Literatura podstawowa:
1. J. Danecki, Wstęp do dialektologii języka arabskiego, Warszawa 1989.
2. Materiały przygotowywane przez prowadzącego.
Literatura uzupełniająca:
1. Yasin M. Alkalesi, Modern Iraqi Arabic with mp3 files.
2. R. J. MacCarthy, Faraj Raffouli, Spoken Arabic of Baghdad, Beirut
1965.
3. Beverly E. Clarity, Karl Stowasser, Ronald G. Wolfe, A dictionary of Iraqi
Arabic – English-Arabic, Georgetown University, Washington D.C., 1964.
4. D.R. Woodhead, Wayne Beene, A dictionary of Iraqi Arabic – ArabicEnglish, Georgetown University, Washington D.C., 1967.
5. P. Siwiec, The so-called verba hamzata, verba infirma and verba mediae
geminatae in the dialect of Baghdad, w: „Studia Arabistyczne i
Islamistyczne” nr 11, 2003, s. 58-78.

