WAKACJE PO ANGIELSKU
W WARSZAWIE
integracyjny obóz językowy dla młodzieży polonijnej i polskiej

ORGANIZATOR

Fundacja i Szkoła Języków Obcych LINGUAE MUNDI
ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa
Telefon: +48 22 625-42-53, +48 22 622-95-46, www.linguaemundi.pl

TERMINY
WIEK UCZESTNIKÓW

1 - 14 lipca 2017 roku (I turnus) | 17 - 31 lipca 2017 roku (II turnus)
13 - 17 lat

STRUKTURA OBOZU

młodzież polonijna z USA, Kandy, Irlandii, Niemiec i młodzież z całej Polski
łącznie 90 osób / turnus
6 grup językowych po 15 osób
5 grup wychowawczych (młodzież polonijna i polska wg kryterium wieku)

CENA
MIEJSCE

1980 PLN
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne, 04-867 Warszawa, ul. Odrębna 4
Centrum położone na terenach zielonych dzielnicy Warszawa Wawer, w leśnym parku (2 ha), nad Wisłą.
Na terenie ośrodka są korty tenisowe, a w okolicy znajduje się kompleks basenów kąpielowych.
W sąsiedztwie są szkoły z dostępnymi boiskami. Dojazd do Centrum Warszawy komunikacją miejską.

ORGANIZATORZY GWARANTUJĄ
 zakwaterowanie: pokoje 2 osobowe z łazienkami
 wyżywienie: trzy posiłki dziennie (śniadania, obiady, kolacje, stały dostęp do napojów)
 ubezpieczenie
 opiekę wykwalifikowanej kadry: lektorzy (w tym Native Speakers), wychowawcy, trenerzy, animatorzy
 opiekę medyczną
 zajęcia programowe (dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości językowych oraz zainteresowań
uczestników obozu): nauka języka angielskiego, wycieczki z przewodnikiem, warsztaty, zajęcia sportowe
 bilety wstępu
UDZIAŁ W OBOZIE UMOŻLIWI
 używanie języka angielskiego w różnych formach aktywności i w kontaktach z młodzieżą polonijną
 wzbogacenie słownictwa poprzez ścieżki edukacyjne oraz gry i zabawy
 przeprowadzenie wywiadów i rozmów z cudzoziemcami
 wspólny wypoczynek i zabawę z kuzynostwem lub przyjaciółmi z zagranicy, dla których przygotowaliśmy
program „Wakacje po polsku w Warszawie”
 integrację z rówieśnikami polonijnymi
 zwiedzanie Warszawy i okolic, odkrywanie miejsc nieznanych
 wakacyjny wypoczynek, zabawę, aktywny relaks
WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZIE
Rodzic/Opiekun prawny uczestnika rezerwuje miejsce na obozie do dnia
n.lada@linguaemundi.pl.

31.05.2017 r. wysyłając e-mail na adres

Wpłaty należy dokonać do dnia 09.06.2017 r. na konto Szkoły Języków Obcych Linguae Mundi, numer konta:
48 1020 1156 0000 7202 0060 1427, w opisie należy podać imię i nazwisko dziecka oraz turnus.
DOJAZD WE WŁASNYM ZAKRESIE
na miejsce obozu lub na Dworzec Centralny w Warszawie, skąd organizatorzy odbiorą uczestników obozu.

PROGRAM OBOZU
NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
6o godzin zajęć w atrakcyjnych i aktywizujących formach, na różnych poziomach zaawansowania (przydział do
grup na podstawie wyników testów on-line). Zajęcia i warsztaty prowadzą doświadczeni lektorzy. Dobór
materiałów, metod i technik dostosowany do potrzeb i zainteresowań młodzieży. Zaplanowane są: praca w
projektach, tandemy językowe, symulacje praktycznych sytuacji komunikacyjnych oraz indywidualne prezentacje.
Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymują certyfikat.

AUTORSKIE ŚCIEŻKI EDUKACYJNE
historyczna
 zwiedzanie: Pałac Prezydencki, Sejm i Senat, Zamek Królewski, Muzeum Powstania Warszawskiego, Grób Nieznanego Żołnierza, Krakowskie
Przedmieście, Kościół Świętej Anny, Katedra Warszawska, Cmentarz Powązkowski, Dom Spotkań z Historią, Świątynia Opatrzności Bożej,
 rekonstrukcje historyczne,
 przygotowanie mapy faktograficznej zakątków Warszawy oraz przewodnika w języku angielskim: „Warszawa wczoraj i dziś”.
Literacka i tradycji narodowych
 legendy warszawskie a legendy brytyjskie – inscenizacje i scenki rodzajowe,
 „Być albo nie być – oto jest pytanie?” – poszukiwania młodego Szekspira,
 zajęcia kulinarne: kuchnia polska a kuchnia brytyjska (przygotowanie potraw według tradycyjnych receptur),
 zajęcia folklorystyczne: zdobnictwo ludowe, konkurs plastyczny.
teatr – muzyka – kino
 Muzeum Łazienki Królewskie – koncert muzyki Fryderyka Chopina oraz gra miejska „Find the place, where…”,
 warsztaty teatralne i taneczne, m.in. nauka tańca irlandzkiego,
 projekcje plenerowe anglojęzycznych filmów wybranych przez młodzież i ich recenzje,
 Dyskusyjny Klub Filmowy – spotkania młodzieży polskiej i polonijnej , wymiana opinii o obejrzanych filmach.
naukowa i ekonomiczna
 zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik, udział w eksperymentach naukowych i doświadczenia w laboratoriach,
 Uniwersytet Warszawski, biblioteka i ogrody BUW oraz taras widokowy,
 zwiedzanie Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego i Gabinetu Numizmatycznego Mennicy Polskiej,
 spotkanie w Klubie Bankowca z prezesem Związku Banków Polskich – wywiad w języku angielskim.
dziennikarska i fotograficzna
 praca pod kierunkiem trenerów nad fotoreportażem, wystawą fotograficzną, małą formą dziennikarską, wywiadem,
 „The Voice of Warsaw” – przeprowadzenie wywiadów z cudzoziemcami w języku angielskim na temat ich życia w Warszawie,
 wizyta w TV Polonia,
 „Camp’s Diary” – anglojęzyczna oraz ilustrowana kronika obozu.

WYCIECZKI KRAJOZNAWCZE
po okolicach Warszawy i zwiedzanie atrakcji przyrodniczych Mazowieckiego Parku Krajobrazowego oraz miejsc upamiętniających wydarzenia
historyczne, np. kopce Powstania Styczniowego, Pomnik Lotników (las k. Józefowa, gdzie został strącony samolot z pilotami z RPA, niosącymi
pomoc dla Powstania Warszawskiego 1944), Kopiec Powstania Warszawskiego, Wisła i jej starorzecze, wypoczynek na plaży „Romantyczna”,
przejazd promem z Wawra do Wilanowa i inne atrakcje w ramach Roku Rzeki Wisły. Przygotowanie kampanii „Be green – don’t destroy the
nature” zachęcającej do dbania o środowisko naturalne.

IMPREZY INTEGRACYJNE i SPORTOWE
Wieczór Narodów, dyskoteki, ogniska, gry terenowe, podchody, zawody sportowe (w tym relacje na żywo w języku angielskim), wieczory z
gitarą i poezją, konkursy karaoke, konkursy wiedzy o krajach anglojęzycznych, pokaz mody 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!

METODYKA PRACY
W trakcie obozu wykorzystywane będą różnorodne techniki oraz formy pracy, dzięki których uczniowie będą używać języka angielskiego,
m.in.: wywiady w języku angielskim przeprowadzane z obcokrajowcami, przygotowanie kampanii promocyjnej pt.: „Warszawa bliska
cudzoziemcom” (praca metodą projektu), opracowanie słowniczków tematycznych związanych z miejscami odwiedzonymi przez młodzież,
przygotowanie plakatów i broszur, organizacja wystawy fotograficznej, prowadzenie kroniki obozu i wiele innych.

