TERMINSKI PLAN TEČAJA
Priprava na izpit IELTS Academic Target band 7-8 – Writing in Speaking

Program:
1. dan – 23. 9. 2019
Lekt. mag. Nina Bostič Bishop
Pisni del izpita 1 – Writing Task 1:
9:00-10:30
Opis trendov na grafih: kako opišemo glavni trend; jezik za izražanje sprememb (glagoli in
prislovi, pridevniki in samostalniki, združevanje dveh sprememb, predlogi in členi);
interpretacija podatkov; interpretacija prihodnjih trendov; tabele in stolpični graf; pisanje
zaključkov.
Analiza primerov dobre prakse (ocene 7, 8, 9).
10:45-12:15
Primerjalni grafi: ključne jezikovne strukture; stopnjevanje in vezljivost besedila;
interpretacija številk; zapis informacij; izboljšanje pisnega stila; opis dveh ali več grafov hkrati;
razvijanje kompleksnih slovničnih struktur in besedišča.
Procesi in zemljevidi: uporaba oblike Present Tense Simple Passive za opis procesov;
povezovanje: kako napisati uvod in izluščiti glavno informacijo; interpretacija dodatnih
informacij o posameznem delu; pisanje zaključka; slovnica in besedišče za opisovanje
zemljevidov: samostalniške strukture za opisovanje zemljevidov;
Domača naloga: Task 1
Avtentična vprašanja za Task 1
2. dan – 24. 9. 2019
Lekt. mag. Nina Bostič Bishop
Pisni del izpita 2 – Writing Task 2
9:00.-10:30
Task 2 esejsko vprašanje 1: Prednosti in slabosti: struktura in vezljivost: kako organizirati esej
po odstavkih (koherenca in kohezija); tematski stavki v odstavkih; izogibanje ponavljanju
(kako dosežemo enotnost v pisanju); uporaba kompleksnih struktur za dosego višje ocene;
ključni prislovi za poudarjanje, izražanje mnenja in izboljšanje stila; analiza primerov dobre
prakse (avtentičnih esejev ocenjenih z 7, 8 ali 9); učimo se iz napak (error analysis) – tipične
napake, ki onemogočajo dodelitev ocen 7 ali 8.
10:45-12:15
Task 2 esejsko vprašanje 2: Problem in rešitev: akademski jezik za pisanje rešitev; kompleksne
strukture in vezljivost; izražanje nasprotja; besedišče za pisanje o rešitvah; kako napisati
dober odstavek; uporaba 2. pogojnika za pisanje o rešitvah; analiza primera dobre prakse
(eseji ocenjeni z 7, 8 ali 9); avtentična izpitna vprašanja.
Domača naloga: Napišite IELTS Task 2 esej

3.dan – 25. 9. 2019
Chris Bishop
Govorni del izpita: Speaking
16:30-18:00
Speaking Tasks 1, 2 & 3
V skladu s štirimi kriteriji ocenjevanja:
Tekoč govor in koherenca: Pravilno dolgi odgovori; kako dosežemo koherenco in tekoč govor;
parafraziranje in dajanje primerov.
Izgovorjava: poudarjanje; izražanje entuziazma; izražanje mnenja; poudarki; dolgi in kratki
samoglasniki; soglasniki; poudarki v stavkih; vljudnost; dodatni poudarki.
Besedišče: Task 1 – primeri avtentičnih vprašanj
Task 2 – primeri avtentičnih vprašanj
Task 3 primeri vprašanj (11 najpogostejših tem na izpitih po izboru predavatelja iz izkušenj)
Slovnična raba: Izražanje prihodnosti; raba časov Present Perfect; raba kompleksnih struktur.
18:15-19:45
Simulacija izpita in povratna informacija
4. dan – 26. 9. 2019
Lekt. mag. Nina Bostič Bishop
9:00-10:30
Pisni del izpita 2 – Writing Task 2
Task 2 esejsko vprašanje 3: Esej, ki izraža mnenje: izražanje argumentiranega mnenja; pisanje
uvoda; diskusija v eseju; izražanje mnenja drugih oseb; izražanje mnenja o prihodnjih trendih;
struktura in vezljivost; preverjanje in samolektura; kompleksne samostalniške strukture.
10:45-12:15
Analiza tipičnih napak (error analysis); avtentična vprašanja za Writing Task 2; kako načrtovati
pisanje eseja.
5. dan – 27. 9. 2019
9:00-12:00
Analiza napak
Individualna povratna informacija o esejih in priporočila za izboljšanje; vaje za domov na
osnovi napak iz eseja – individualno.

