Letni kurs NAWA
Lato to świetny moment na naukę języka polskiego, dlatego zapraszamy do udziału w wakacyjnym kursie w Studium
Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ w Łodzi organizowanym i finansowanym w ramach „Letnich kursów NAWA”!

https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/letnie-kursy-nawa
Kurs odbywa się on-line od 2 do 23 sierpnia 2021 roku. Celem kursu jest nie tylko nauka języka polskiego, ale również
lepsze poznanie polskiej kultury, literatury i tradycji.
Jakie kryteria muszą spełniać kandydaci do Programu?
•
•
•
•

posiadają status studenta za granicą;
nie mieszkają na terenie Polski;
język Polski nie jest dla nich językiem pierwszym;
nie studiowali w Polsce w roku akademickim 2020/ 2021;

Do obowiązków uczestników kursu będzie należało:
•
•
•
•
•

uzyskanie nie mniejszej niż 75% frekwencji na zajęciach obowiązkowych w ramach kursu;
udział w działaniach ewaluacyjnych w trakcie kursu i po jego zakończeniu, w tym wypełnienie ankiety on-line,
do której dostęp zostanie przekazany przed zakończeniem kursu,
udział w prowadzonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki badaniach ewaluacyjnych na zasadach określonych
przez Ministerstwo Edukacji i Nauki,
współdziałanie z organizatorem kursu i prowadzącymi zajęcia lektorami w celu osiągnięcia jak najlepszych
efektów kursu.
posiadanie odpowiedniego sprzętu i łącza internetowego umożliwiającego dobrej jakości połączenie (w tym
wideo) oraz dostęp do cichego pomieszczenia – tak, by wszyscy uczestnicy zajęć mieli odpowiednie warunki
do nauki,

Co warto wiedzieć?
•
•
•

kurs jest bezpłatny
zajęcia odbywają się na wszystkich poziomach zaawansowania (od A1 do C2);
o przydziale do grupy zadecyduje test plasujący;

•
•

zajęcia są prowadzone przez doświadczonych nauczycieli akademickich;
kurs obejmuje 45 godzin lektoratu z języka polskiego oraz ponad 30 godzin zajęć warsztatowo-kulturowych;

•

zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, od godziny 9:00 czasu warszawskiego (UTC+2), zaplanowano
5-6 godzin lekcyjnych dziennie;

•

na koniec kursu wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia kursu (podstawą do wydania cerytfikatu
będzie odpowiednio wysoka frekwencja na zajęciach).

Jaki jest program kursu?
Program kursu obejmuje:
•
•
•

lektorat z języka polskiego – podniesienie kompetencji językowych uczestników;
konsultacje językowe – gwarantujące indywidualne podejście opiekuna grupy do każdego uczestnika kursu;
warsztaty z literatury polskiej i grzeczności językowej – zapoznanie się z interesującymi tekstami literackimi i
kulturowymi, dyskusje, warsztaty i zabawy językowe;

•
•

wykłady z historii Polski - zaprezentowanie wybranych zagadnień z historii Polski;
zajęcia kulturowo-antropologiczne o polskich tradycjach – prezentacja polskich świąt, obrzędów, tradycji i
folkloru;

•

spotkania prezentujące ofertę studiów w Polsce - promocja studiów w Polsce, zaprezentowanie uczelni,
programów, kierunków studiów oraz informacji na temat rekrutacji i niezbędnych dokumentów;

•

gry i zabawy językowe - zapoznanie się uczestników między sobą, przełamanie barier kulturowych i
językowych, stworzenie przyjaznej atmosfery, połączenie nauki i zabawy oraz zachęcenie uczestników do
mówienia o sobie po polsku;

•

wycieczki wirtualne po Łodzi – zaprezntowanie Łodzi jako miasta intensywnie rozwiającego się, oferującego
bogatą ofertę studiów oraz atrakcyjne miejsca pracy.

*Szczegółowy program kursu pojawi się po zakończeniu procesu rekrutacji!
Dlaczego warto zapisać się na kurs?
•
•
•
•
•
•

Nauczysz się języka bez wychodzenia z domu!
Poznasz ciekawych ludzi i nawiążesz międzynarodowe kontakty!
Dowiesz się więcej o studiach w Polsce!
Udoskonalisz swoje umiejętności językowe!
Poznasz lepiej polską historię, tradycję, literaturę i kulturę!
Wirtualnie zwiedzisz Łódź i poznasz jej sekrety!

•

Spędzisz wakacje ucząc się i bawiąc!

Jak się zapisać?
Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: www.sjpdc.uni.lodz.pl

