A KA D EM IA H U M A N ISTYCZ N A
im . A leksandra G ieysztora

FU N DACJA N AU KI
JĘZYKÓ W O BCYCH

06-100 Pułtusk, ul. D aszyńskiego 17

02-078 Warszaw a, ul. Krzyw ickiego 34

Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Pułtusk 1-22 sierpnia 2017 roku
ORGANIZATORZY
Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
Fundacja Nauki Języków Obcych „Linguae Mundi” w Warszawie
KIEDY I GDZIE
1-22 sierpnia 2017 roku w Pułtusku nad Narwią,
historycznym mieście wielu kultur położonym 50 km od Warszawy.
CENA

2700 PLN

OFERUJEMY
60 h lektoratu z języka polskiego na poziomach A2-C2: trening językowy umożliwi doskonalenie komunikacji oraz pracę nad
poprawną wymową; prowadzony przez profesjonalnych i doświadczonych lektorów, którzy nauczają efektywnie, atrakcyjnie i
nowocześnie.
Program:
wykłady na temat polskiej literatury i kultury, tradycji, historii, np.: „Chopin i jego mazowieckie nutki”, „Polskie tańce
narodowe”, „Historia PRL-u, czyli droga do wolności”, „Sześć ulic getta”, „Trzy stolice Polski”, „Współczesna literatura
polska”, „Czesław Miłosz – biografia XX wieku”, „Krótka historia kina polskiego”, „Arcydzieła malarstwa polskiego”;
projekt Etno-Mazowsze, który obejmie wizytę w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu z licznymi atrakcjami, m.in.
warsztatami z kowalstwa, kuchni staropolskiej, a także wspólną biesiadę w karczmie kurpiowskiej i degustację
tradycyjnych potraw; naukę polskich tańców narodowych i pieśni biesiadnych;
laboratorium językowe, które umożliwi praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności:
 Dyskusyjny Klub Filmowy: projekcje filmowe z prowadzone przez animatora, wymiana wrażeń i opinii;
 warsztaty dziennikarskie: autorski numer gazetki, do którego studenci napiszą artykuły, recenzje czy wywiady;
wycieczki:
 Warszawa: Trakt i Zamek Królewski, Sejm RP, Łazienki Królewskie; spotkanie z Prezesem Związku Banków Polskich,
 Opinogóra: neogotycki zamek rodziny Krasińskich oraz muzeum romantyzmu,
 Ciechanów: zaprezentowane tradycje średniowiecznego rycerstwa polskiego na Zamku Książąt Mazowieckich;
zajęcia sportowe: fitness, lekcje samoobrony, zawody sportowe;
imprezy integracyjne: Wieczór Integracyjny, Wieczór Narodów, koncerty, Biesiada w karczmie Wielka Lipa, Spływ
gondolami po Narwi, Wieczór gier planszowych, ognisko, wspólny śpiew, taniec, zabawy KARAOKE, gry i plecenie
wianków stworzą atmosferę pełną radości i otwartości w wielokulturowym i wielonarodowościowym środowisku;

ZAKWATEROWANIE
Dom Studenta Akademii Humanistycznej w Pułtusku, ulica Mickiewicza 36A.
Pokoje dwuosobowe z łazienką, kuchnia, pralnie, dostęp do Internetu.
WYŻYWIENIE
Trzy posiłki dziennie (kuchnia tradycyjna i wegetariańska).
Do dyspozycji Uczestników są: biblioteka Akademii Humanistycznej,
liczne atrakcje w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (pływalnia, klub fitness, siłownia),
strzeżona plaża, boiska sportowe oraz stanica wodna (kajaki i rowery wodne).
Uwaga: Uczestnicy są zobowiązani do ubezpieczenia się we własnym zakresie.

INFORMACJE I ZAPISY
Kontakt:
Anna Atłas, email: a.atlas@linguaemundi.pl
tel. (22) 654 22 18, (22) 622 95 46 / fax (22) 625 75 23,
Formularz zgłoszenia dostępny na stronie http://www.linguaemundi.pl należy przesłać do 07/07/2017 na adres
a.atlas@linguaemundi.pl
Opłaty przelewem na konto nr 51 1030 1654 0000 0000 3482 6000 z dopiskiem [imię, nazwisko + letnia szkoła] do 13/07/2017
http://www.facebook.com/fundacjalinguaemundi/

