Program Letniej Akademii Kultury i Języka Polskiego

Opole 28.07.-10.08.2018 r.
----------------------------------------------------------------------

ODDZIAŁ OPOLSKI STOWARZYSZENIA „WSPÓLNOTA POLSKA”
PRZY WSPÓŁPRACY ZE STUDENCKIM CENTRUM KULTURY
Opiekun merytoryczny: Halina Nabrdalik
28.07.2018 - sobota
7.00-13.00 - przyjazd uczestników, zakwaterowanie
13.30 zbiórka uczestników w hallu DS.” KMICIC” wyjście na obiad
14.00 obiad – Klub „Skrzat”- D.S. „Mrowisko”
15.00 sprawy organizacyjne, omówienie regulaminu, programu, wręczenie identyfikatorów
18.00 kolacja
19.00-20.00 - konwersacje dla zainteresowanych
29.07.2018 - niedziela
7.30 śniadanie
8.30 wyjazd na całodniową wycieczkę po Dolnym Śląsku
20.00 kolacja w DS. Mrowisko
30.07.2018 - poniedziałek
7.30 śniadanie - Klub „Skrzat” D.S. „Mrowisko” (wszystkie śniadania)
9.00–10.30 - MÓWIMY PO POLSKU”- zajęcia interaktywne (poznajmy się - skąd przyjechaliśmy, czym się
zajmujemy, jak żyjemy) - mgr H. Nabrdalik
10.30 -12.00 - wykład „Rok obrzędowy - kultura ludowa w Polsce - prof. T. Smolińska
12.30-14.00 - wykład „ Jak na przełomie wieków zmieniał się język polski”- prof. B. Wyderka
14.00-15.00 - obiad- klub „Skrzat” D.S.”Mrowisko”
15.00-16.30 - „Zielony ogródek na balkonie lub tarasie” - pokaz wraz z prelekcją dla uczestników
Letniej Akademii w siedzibie „Wspólnoty Polskiej ul. Ściegiennego 1
16.40-18.00 - zwiedzanie wystawy malarskiej w galerii Wojew. Biblioteki Publicznej w Opolu
18.20 kolacja
19.00-20.00 - konwersacje dla zainteresowanych - sala nr 1 DS.”Kmicic”
31.07.2018 - wtorek
7.30 śniadanie
9.00-10.30 - Sto lat niepodległej Polski- zajęcia interaktywne- mgr H Nabrdalik
10.30-12.00 - „Śląsk Opolski-region trzech kultur: śląskiej, góralskiej i kresowej”- mgr. H. Nabrdalik
12.00-14.00 - Relikty języka staropolskiego w gwarze śląskiej - prof. B. Wyderka

14.00 15.00-17.00 18.00 19.00 -

Obiad- klub „Skrzat” DS. Mrowisko
konsultacje językowe w grupach
kolacja
konsultacje językowe dla zainteresowanych

01.08.2018 - środa
7.30 śniadanie
9.00-10.30 - MÓWIMY PO POLSKU - zajęcia interaktywne (Opole Stolicą Polskiej Piosenki,
wybitni autorzy muzyki i literatury, znani i kochani artyści i sceniczni - mgr J. Mochniak
10.30-12.00 - wykład „Współczesny język polski, gwary i dialekty, zapożyczenia - prof. B. Wyderka
12.00-13.30 - wykład „Literatura polska z historią w tle” - dr M. Burzka
14.00 obiad- klub „Skrzat” DS. „Mrowisko”
15.00-16.00 - konsultacje językowe w grupach - DS „Kmicic”,
16.00-18.00 - zwiedzanie zabytków Opola
18.00 kolacja
19.00-20.00 - konwersacje dla zainteresowanych- sala nr 1 DS. „Kmicic”
02.08.2018 - czwartek
7.30 śniadanie
9.00-10.30 - MÓWIMY PO POLSKU - zajęcia interaktywne ( polskie tańce narodowe i ludowe,
znane na świecie zespoły), mgr Mochniak/Kozdraś
11.00-14.00 - „Literatura polska…” - dr M. Burzka,
14.00 obiad –klub”Skrzat” DS.”Mowisko”
15.00-16.00 - konsultacje językowe w grupach – DS „Kmicic”
16.00-18.00 - zajęcia rekreacyjne – wyjście na basen/ zwiedzanie Opola
18.00 kolacja
19.00 konwersacje dla zainteresowanych - sala nr 1 DS. „Kmicic”
03.08.2018 - piątek
7.30 śniadanie
9.00-10.30 - MÓWIMY PO POLSKU - zajęcia interaktywne( polscy malarze i ich dzieła)
11.00-14.00 - zajęcia „Literatura polska z historią w tle” - dr M. Burzka
14.00 obiad – klub ”Skrzat” DS. „Mrowisko”
15.00 -16.00 - konsultacje językowe w grupach – DS „Kmicic”
16.00-18.00 - warsztaty historyczne w Muzeum Śląska Opolskiego18.00 kolacja
19.00-20.00 - konwersacje dla zainteresowanych- DS.”Kmicic”
04.08.2018 8.00 9.00-17.00 18.30 19.00-20.00 -

sobota
śniadanie
wycieczka całodniowa do Jura Parku w Krasiejowie
kolacja
konsultacje językowe

05.08.2018 7.00 7.40 19.00 -

niedziela
śniadanie
wyjazd na całodniową wycieczkę po województwie opolskim- opiekun H. Nabrdalik
biesiada w gospodarstwie agroturystycznym

06.08.2018 - poniedziałek
7.30 śniadanie
9.00-12.00 - MÓWIMY PO POLSKU- zajęcia interaktywne (kuchnia polska - tradycja szlachecka i chłopska,
regionalna, współczesne koncepcje dotyczące odżywiania, zdrowa żywność)
12,00 -14.00 - Polskie dziedzictwo kulturowe na kresach
14.00 obiad
15.00-18.00 - wycieczka do Muzeum Wsi Opolskiej
18.00 kolacja
19.00-21.00 - konsultacje językowe w grupach
07.08.2018 - wtorek
7.30 śniadanie
9.00-12.00 - MÓWIMY PO POLSKU- zajęcia interaktywne: polscy laureaci nagrody Nobla – Mapa Polski najciekawsze polskie zabytki ,zmieniające się granice państwa na przestrzeni wieków
- mgr J. Wójcik
12.00 - 14.00 - wykład „Współczesny folklor w Polsce”– prof. T. Smolińska
15.00 obiad
15.30 wyjazd na Jasną Górę do Częstochowy
21.30 kolacja

08.08.2018 - środa
7.30 śniadanie
9.00-10.30 - MÓWIMY PO POLSKU - zajęcia .interaktywne (Polacy - znani i cenieni na świecie, Co Polska i
Polacy ofiarowali światu)- mgr J. Wójcik
10.30-14.00 - wykład „Literatura polska z historią w tle”- dr M. Burzka
14.00 obiad
15.00-”-18.00 - zwiedzanie miasta, Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, Uniwersytetu, etc.
18.00 kolacja
19.00-20.00 - konsultacje językowe w grupach
09.08.2018 - czwartek
7.30śniadanie
9.00-10.30 - Mówimy po polsku - zajęcia geograficzne - najważniejsze polskie miasta, góry,
rzeki, krainy geograficzne, bogactwa naturalne etc. -mgr H. Nabrdalik
10.30--14.00 - Literatura Polska z historią w tle - dr M. Burzka
14.00-15.00 - obiad
15.00 czas wolny, zakupy przed wyjazdem
10.08.2018 – piątek

8.00 09.00-14.00 14.00 15.00 -20.00 -

śniadanie
podsumowanie szkolenia, ankieta ewaluacyjna, wręczenie dyplomów uczestnictwa
obiad
wyjazd uczestników

