WAKACJE PO POLSKU
w 100-lecie odzyskania niepodległości

ORGANIZATOR

Fundacja Nauki Języków Obcych LINGUAE MUNDI
Ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa
(22) 625-42-53; (22) 654 22 18; sekretariat@linguaemundi.pl

PARTNERZY

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce, Forum Nauczycieli Polonijnych
Zachodniego Wybrzeża USA, Biuro Programu „Niepodległa”

TERMIN

15 - 29 lipca 2018 roku

WIEK

12-17 lat

CENA

2300 zł

MIEJSCE

Centrum Szkoleniowe, 04-867 Warszawa, ul. Odrębna 4
Centrum położone jest w dzielnicy Warszawa – Wawer, w leśnym parku (2 ha), nad Wisłą. Na terenie ośrodka są:
korty tenisowe, namiot – kino letnie, stoły do ping-ponga, miejsce na ognisko, place do gier i zajęć na powietrzu.
W okolicy znajduje się kompleks basenów kąpielowych i szkoły z dostępnymi boiskami.

ORGANIZATORZY GWARANTUJĄ










zakwaterowanie: pokoje 2-osobowe z łazienkami
wyżywienie: trzy posiłki dziennie (śniadanie, obiad, ciepła kolacja, stały dostęp do napojów)
ubezpieczenie i opiekę medyczną
transport z lotniska i na lotnisko, transport autokarem na wycieczki
bilety wstępu
opiekę wykwalifikowanej kadry: lektorzy, wychowawcy, trenerzy, animator zajęć kulturalno-sportowych
zajęcia programowe (dostosowane do wieku i możliwości językowych oraz zainteresowań uczestników obozu)
pomoce dydaktyczne; materiały piśmiennicze, plastyczne
certyfikaty na zakończenie kursu

STRUKTURA OBOZU
Młodzież polonijna – 40 osób z USA

Młodzież z Polski – 40 osób z różnych miejsc Polski

 4 grupy wychowawcze łączące młodzież polonijną i polską wg kryterium wieku
 4 grupy językowe podzielone zgodnie z poziomem zaawansowania – polski jako obcy
UDZIAŁ W OBOZIE UMOŻLIWI
 używanie języka polskiego w różnych formach aktywności i w codziennych kontaktach z rówieśnikami z Polski
 zwiedzanie Warszawy i okolic, odkrywanie miejsc nieznanych
 przygotowanie do roli ambasadora obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w swojej rodzinie,
klasie, szkole, środowisku
 wspólny wypoczynek i zabawę z kuzynostwem lub przyjaciółmi z Polski, dla których przygotowaliśmy
program „Wakacje po angielsku w Warszawie”
 wakacyjny wypoczynek, zabawę, aktywny relaks

REZERWACJA MIEJSCA NA OBOZIE
Rodzic/Opiekun prawny uczestnika rezerwuje miejsce na obozie
u koordynatora projektu, Pani Anny Mijas do dnia 31.03.2018 roku
e-mail: a.mijas@linguaemundi.pl
telefon: +48 22 622–95–46
Zgłoszenie na integracyjny obóz językowy powinno zawierać:
imię, nazwisko, wiek uczestnika, kontakt do Rodzica (e-mail, telefon).

WAKACJE PO POLSKU
w 100-lecie odzyskania niepodległości

W PROGRAMIE OBOZU
KURS JĘZYKA POLSKIEGO


3o godzin zajęć dydaktycznych w każdej z grup w atrakcyjnych i aktywizujących formach (praca w zespołach polonijnopolskich, tandemy językowe, symulacje praktycznych sytuacji komunikacyjnych, miniprojekty)



przydział do grupy na podstawie wyniku testu on-line

ZWIEDZANIE WARSZAWY
 Stare Miasto: Zamek Królewski, Kościół św. Anny, Bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela
 Trakt Królewski: Łazienki Królewskie, Krakowskie Przedmieście, Pałac Prezydencki, Plac Piłsudskiego,
Grób Nieznanego Żołnierza
 Senat RP, Centrum Nauki Kopernik, Dom Spotkań z Historią, Cmentarz Powązkowski, Centrum Pieniądza NBP,
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
 rejs promem do Wilanowa, Świątynia Opatrzności Bożej
 Muzeum Historii Polski, Muzeum Niepodległości, Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum Powstania Warszawskiego

INSPIRACJE NIEPODLEGŁOŚCIOWE
PRZYSTANEK NIEPODLEGŁOŚĆ
lekcja historii w Muzeum Historii Polski z projekcją filmu „Przystanek Niepodległość”,
uzupełnianie autorskiej karty pracy
WARSZAWA MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO
gra miejska śladami bohatera
MUZEUM PIŁSUDSKIEGO W SULEJÓWKU
nuta historii i gra poświęcona strategii wojskowej
WSPÓLNI BOHATEROWIE POLSKI I USA
Tadeusz Kościuszko, Thomas Woodrow Wilson, Ignacy Paderewski,
przygotowanie kroniki wydarzeń historycznych
POLSKA DEKLARACJA O PODZIWIE I PRZYJAŹNI DLA USA
wzorem do napisania podziękowań młodzieży dla różnych osób i organizacji
OJCZYZNA NA PIĘCIOLINII
wybór i nauka pieśni patriotycznych, przygotowanie autorskiego śpiewnika
przez młodzież polonijną i polską

WARSZTATY
 LITERACKIE I FOLKLORYSTYCZNE – przygotowanie kotylionów, zdobnictwo ludowe, zajęcia kulinarne
 DZIENNIKARSKIE – praca pod kierunkiem trenerów nad gazetką „Niepodległość”; wizyta w TV Polonia
 WOKALNE I TANECZNE – udział w obchodach 200-lecia urodzin Stanisława Moniuszki; nauka tańców z epoki
i tańców współczesnych

ZAJĘCIA INTEGRACYJNE I SPORTOWE





gry terenowe
plażowanie nad Wisłą
wieczory z gitarą i poezją
konkurs wiedzy o niepodległej
Polsce






spotkania integracyjne
wyjścia na basen
konkursy karaoke
pokaz mody w kolorach białym i czerwonym






dyskoteki
zawody sportowe
podchody
ogniska

