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Trudno uczyć się języka, kiedy za oknem sali wykładowej jest Rzym, Florencja czy Mediolan.
Dlatego Włosi postanowili połączyć naukę języka włoskiego dla obcokrajowców z
wypoczynkiem i to dosłownie.
Szkoły językowe z Włoch
proponują Polakom naukę
m.in. w gaju
pomarańczowym, podczas
zajęć gotowania włoskich
dań czy w trakcie
testowania toskańskich win.
Czas na takim kursie włosi
podzielili na pół, 50 proc.
spędzamy na kursie
językowym, 50 proc. bawiąc
się, leżakując i pijąc, z tym,
że jak podkreślają
organizatorzy, nawet wtedy
się uczymy.

rozwiń

Data: 24.04.2012 - 26.04.2012

Egzamin gimnazjalny 2012 odbędzie się w dniach
24-26 kwietnia 2012 r.
Zakończenie roku dla maturzystów

rozwiń

Data: 27.04.2012

Zakończenie roku dla maturzystów - 27 kwietnia
2012 r.
Matura ustna

rozwiń

Data: 04.05.2012 - 25.05.2012

Ustne egzaminy maturalne odbędą się w dniach 425 maja 2012 r.

Najnowsze materiały
Cyfrowa Szkoła.
Rozpoczyna się era
laptopów w polskich
szkołach

Na tematyczny kurs można wyjechać m.in. do Florencji.
ZOBACZ TAKŻE
fot. Language Abroad/Mat. prasowe

Uczniowie w Małopolsce
przygotowują cykl
spektakli przeciwko
przemocy w szkole

Niekonwencjonalne
metody nauki języka
hiszpańskiego
Rodzice uczniów wydają coraz więcej na naukę języków obcych

Włosi nauczą Polaków
języka i picia wina

Powód? Na takim kursie najczęściej jesteśmy jedyną osobą z Polski, reszta to Amerykanie, Niemcy,
Francuzi i Japończycy, a to, co wszystkich łączy to właśnie język włoski. - Włosi postanowili nauczyć
Polaków włoskiego, po włosku, czyli w trakcie zabawy i pijąc wino. Nie dziwią, więc nazwy kursów,
wśród których jest np. Dolce Vita, na którym oprócz języka, osoby w wieku 50+ uczą się wyrabiać
ciasto na pizzę w prawdziwej włoskiej trattorii - mówi Halina Juszczyk, z agencji edukacyjnej Language
Abroad.

Łatwiej dostać się na
Harvard, niż na
Uniwersytet Hamburgera

Uczą Polaków temperamentu
Język włoski zyskuje na popularności. Według danych ESKK chce się go uczyć już 6 proc. Polaków,
trafiających na kursy językowe. Zdaniem większość jest to jeden z najłatwiejszych języków
romańskich. Problem w tym, że Polacy mówią po włosku całkowicie bez akcentu i temperamentu. Nic
więc dziwnego, że Włosi postanowili stanąć w obronie własnego języka i nauczyć Polaków czegoś
więcej niż gramatyki i słówek.

10 kwietnia rozpoczynają
się zapisy na 12. Toruński
Festiwal Nauki i Sztuki
Rodzice 6-latków
protestują przeciwko
posyłaniu dzieci do
nieprzygotowanych szkół

- Język włoski to temperament, to mimika, gesty, to akcentowanie słów, to krzyk i melodia. Polacy
niestety się w tym gubią, bo uczą się języka w oderwaniu od kultury. O ile jeszcze w przypadku języka
angielskiego nieustannie mamy styczność z kulturą amerykańską czy brytyjską, to ta włoska jest nam
wciąż bardzo obca. Teraz jednak może się to zmienić, bo Włosi biorą na warsztat Polaków, którzy
uczą się ich języka - mówi Halina Juszczyk z agencji edukacyjnej Language Abroad.
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Sprawdzian szóstoklasisty 2012 z CKE.
Zobacz arkusz egzaminu [TEST,
ODPOWIEDZI, ROZWIĄZANIA, ZADANIA,
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Sprawdzian szóstoklasisty 2011. Jak Wam
poszedł egzamin i test? Piszcie!
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