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ORGANIZATORZY

Fundacja Nauki Języków Obcych LINGUAE MUNDI w Warszawie

PARTNERZY

Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce, Zrzeszenie Nauczycieli
Polskich w Ameryce, Forum Nauczycieli Polonijnych Zachodniego Wybrzeża,
Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie, fundacje i szkoły w Polsce
realizujące projekty edukacyjne dla młodzieży

ORANIZATORZY GWARANTUJĄ NIEODPŁATNIE
zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie KL i OC, opiekę wychowawcy, opiekę
medyczną, intensywny kurs języka polskiego w grupach 8-10 osobowych, pakiet
materiałów dydaktycznych, zajęcia programowe i warsztaty, bilety wstępu.
PROGRAM Wakacje po polsku to obóz językowy dla młodzieży polonijnej, który obejmuje
intensywny kurs języka polskiego połączony z warsztatami twórczymi, wycieczki, imprezy
kulturalne i sportowe.
KURS JĘZYKA POLSKIEGO obejmuje 4o godzin dydaktycznych lektoratu z języka polskiego
prowadzonych w grupach na poziomach zaawansowania A1-B2. Poprzez realizację różnego
rodzaju zadań językowych, projektów edukacyjnych, słuchacze uczestniczą w solidnym
treningu językowym, prowadzonym przez doświadczonych lektorów, którzy korzystają z
odpowiednio dobranych materiałów, metod i technik. Na zakończenie kursu słuchacze
otrzymują certyfikat.
WARSZTATY TEATRALNE „LABORATORIUM TEATRU”
Uczestnicy obozu mają możliwość udziału warsztatach teatralnych, poprowadzonych przez
trenera – eksperta. W programie znajdzie się wprowadzenie do pracy nad ciałem, głosem,
wyobraźnią i emocjami aktora. Na warsztat złożą się ćwiczenia wokalno-fizyczne, praca nad
emisją głosu, wprowadzanie do improwizacji, elementarne zadania aktorskie.
WARSZTATY TANECZNO-WOKALNE „LABORATORIUM TAŃCA”
W ramach ścieżki edukacyjnej EtnoMazowsze uczestnicy wezmą udział w warsztatach
pieśni i tańca ludowego. Warsztaty poprowadzi trener – choreograf tańca. W repertuarze
będą tradycyjne pieśni ludowe, m.in. „Poszła Karolinka”, „Zasiali górale żyto” oraz tańce,
m.in. polonez, kujawiak, trojak.
WARSZTATY WOKALNE „LABORATORIUM DŹWIĘKU”
Program obozu obejmuje dwie sesje warsztatów wokalnych. Pierwsza sesja poświęcona
muzyce Kurpiów będzie połączona z gawędą i prezentacją regionalnych instrumentów.
Druga sesja będzie poświęcona polskiej piosence popularnej i biesiadnej.
WARSZTATY DZIENNIKARSKIE „FotoLab”, „PressLab” Warsztaty dziennikarskie obejmują
prace w sekcjach: laboratorium fotografii prasowej, laboratorium gatunków prasowych.
Słuchacze wybierają grupę, w której chcą pracować. Rezultatem pracy w obu sekcjach jest
opracowanie gazetki, newslettera lub portalu informacyjnego (zgodnie z wyborem samych
uczestników). Opiekunami laboratorium gatunków prasowych są trenerzy-eksperci oraz
lektorzy.
WARSZTATY Z RĘKODZIEŁA LABORATORIUM SZTUKI UŻYTKOWEJ „Folklab” Dla
zainteresowanych uczestników program przewiduje organizację warsztatów
z rękodzieła, np. wycinanek kurpiowskich lub warsztatów kulinarnych, przygotowywania
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potraw o tradycyjnych recepturach staropolskich. Ponadto program wycieczki do Skansenu
Muzeum Wsi Mazowieckiej obejmuje warsztaty z kowalstwa i plecionkarstwa.
SPOTKANIA Z PRZEDSTAWICIELAMI ŚWIATA POLITYKI, BIZNESU I KULTURY Uczestnicy
zostaną zaproszeni do udziału w spotkaniach z władzami samorządowymi,
przedstawicielami świata biznesu czy kultury, m.in. z Panią Ireną Szewińską- wielokrotną
medalistką olimpijską, Panem Adamem Struzikiem- Marszałkiem Województwa
Mazowieckiego, Panem Krzysztofem Pietraszkiewiczem- Prezesem ZBP.
SPOTKANIA DKF-U (DYSKUSYJNEGO KLUBU FILMOWEGO) Projekcje na dużym i małym
ekranie prowadzone przez animatora oraz połączone z dyskusją będą szansą na poznanie
polskiej kinematografii, ale także na wymianę własnych wrażeń i oceny rówieśników z
Polski.
REKONSTRUKCJE HISTORYCZNE W programie przewidziane są 2 żywe lekcje historii
poprowadzone przez grupy rekonstrukcyjne. Jedna poświęcona będzie Powstaniu
Warszawskiemu, druga będzie związana z 1050-tą rocznicą Chrztu Polski.
ROGRAM TURYSTYCZNY Program turystyczny obejmuje zwiedzanie Pułtuska, Warszawy,
Sierpca oraz spływ Narwią.
SPACER PO PUŁTUSKU Spacer z przewodnikiem obejmuje zwiedzanie najdłuższego
w Europie Środkowej rynku, kolegiaty Zwiastowania Najświętszej Marii Panny i św.
Mateusza z kolebkowym „sklepieniem pułtuskim” i gotycką wieżą, ratusza, zamku
biskupów płockich (Domu Polonii), który gościł Napoleona, kaplicy popularnie zwanej
Magdalenką, ogrodów zamkowych, Muzeum Regionalnego.
WYCIECZKI DO WARSZAWY Program obejmuje dwie wycieczki do Warszawy, w czasie
których słuchacze zobaczą Stare Miasto, Zamek Królewski, Trakt Królewski, Narodowy
Bank Polski; fakultatywnie: Pałac Prezydencki, Belweder, Centrum Nauki Kopernik, Pomnik
Getta Warszawskiego, Muzeum Chopina, Muzeum Powstania Warszawskiego, wezmą
udział w koncercie Chopinowskim w Łazienkach Królewskich oraz w spektaklu świateł
w Parku Fontann na Podzamczu.
WYCIECZKA DO SIERPCA W trakcie całodniowej wycieczki do Muzeum Wsi Mazowieckiej
uczestnicy będę mogli obejrzeć jeden z najbogatszych pod względem ekspozycji
skansenów w Polsce, zobaczyć typowe dla Mazowsza zabudowania wiejskie, poznać
regionalne tradycje ludowe, a także wziąć udział w WARSZTATACH Z PLECIONKARSTWA
LUB KOWALSTWA.
SPŁYW NARWIĄ Program kursu przewiduje trzygodzinny spływ gondolami Narwią
do Puszczy Białej, w czasie którego uczestnicy mogą poznać i podziwiać przyrodnicze
walory objętej ochroną strefy Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego oraz Puszczy Białej,
jej bogatej flory i fauny. Trasa spływu obejmuje około 15 kilometrów.
IMPREZY INTEGRACYJNE i SPORTOWE Z UDZIAŁEM MŁODZIEŻY POLSKIEJ Wieczór
Narodów, ognisko, gry terenowe, zawody sportowe, wieczory z gitarą i poezją, konkursy
wiedzy o Polsce, i inne pomysły- propozycje młodzieży, które sprawią, że atmosfera
spotkań będzie niepowtarzalna i trudno będzie się rozstać… Zachęcamy, by wziąć ze sobą
instrumenty muzyczne, ulubione gry i wszystko, co można wykorzystać do wspólnej
zabawy!

ZAKWATEROWANIE
Dom Studenta Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora
ul. Mickiewicza 36 A, 06 - 100 Pułtusk , tel.: (23) 692 97 70 , fax: (23) 692 97 72
dom.studencki@ah.edu.pl
Uczestnicy są zakwaterowani w Domu Studenta Akademii Humanistycznej w pokojach
dwuosobowych z łazienką. W pokojach jest dostęp do internetu. Na terenie uczelni znajduje
się biblioteka, czytelnia, sale komputerowe, pracownia językowa, hala sportowa, klub
Studencki. Z kampusem studenckim sąsiadują stadion i basen. Istnieje możliwość
wypożyczenia sprzętu wodnego w stanicy wodnej.

