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Schola Aestiva Latinitatis Vivae Posnaniensis MMXV 

 

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję Letniej Szkoły Żywej Łaciny,  

która odbędzie się w dniach:  

17 – 30 sierpnia 2015 roku 
w Instytucie Filologii Klasycznej UAM, ul. Fredry 10 w Poznaniu). 

 

Szkoła ma charakter kursu językowego prowadzonego metodą konwersacyjną w sposób 

podobny do tego, w jaki uczy się języków współczesnych (wg metod: dr Rouse’a, Jensena, 

Ørberga, méthode Assimil).  

Nie zabraknie atrakcji takich jak: zwiedzanie Poznania z oprowadzaniem w języku 

łacińskim, aranżacja krótkiego przedstawienia, śpiewanie pieśni Horacego, Katullusa, Wergilego, 

Owidiusza oraz wielu współczesnych piosenek łacińskich (również szant) – w atmosferze 

zupełnie innej od tej znanej powszechnie z lekcji łaciny w szkole czy na uniwersytecie.   

W tym roku, oprócz zajęć z łaciny, proponujemy także zajęcia z greki: 

1. Kurs języka łacińskiego odbędzie się w 3 grupach na różnym poziomie zaawansowania: 

 Tirones – początkujący (zajęcia dla osób bez znajomości j. łacińskiego; „A1”); 

 Tirones provectiores – średniozaawansowani („znają łacinę, ale nie mówią”) 

 Veterani – zaawansowani („znają łacinę i mówią”). 

2. Zajęcia z greki prowadzone będą w dwóch grupach:  

 Tirones (początkujący nie znający klasycznej greki), 

 Veterani (zaawansowani, znający grekę). 

Zajęcia poprowadzą m.in. goście z zagranicy: Paolo Pezzuolo (ze Scuola Normale 

Superiore di Pisa), Cecilie Koch (wiceprezes stowarzyszenia Latinitati Vivae Provehendae 

Associatio e.V.) oraz Karolis Lyvens (z Uniwersytetu w Wilnie). 

Kursy skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych językami klasycznymi: 

uczniów i ich nauczycieli, studentów, pracowników naukowych i dydaktycznych – słowem 

wszystkich sympatyków łaciny i greki, tak z Polski, jak i z zagranicy.  

Celem kursu jest intensywna i – co najważniejsze – efektywna nauka języka łacińskiego i 

greckiego oraz zaprezentowanie wykorzystania metod konwersacyjnych w nauczaniu języków 

klasycznych. 

Nie pobieramy opłat za uczestnictwo i nie zapewniamy wyżywienia. Dla uczestników 

zarezerwowaliśmy 10 pokoi 2-osobowych w standardzie studenckim w Domu Studenckim Jowita 

(ul. Zwierzyniecka 7). Koszt noclegu: 48,60 zł za pierwszą dobę, za kolejne noce 21,60 zł. Z 

pokoi można skorzystać jako pokoi jednoosobowych, wówczas zmienia się jedynie koszt 

zakwaterowania i wynosi 54 zł za pierwszą dobę. 

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 lipca 2015 roku na adres: martinus.loch@gmail.com.  

Szczegółowych informacji – pod powyższym adresem lub telefonicznie: (+48) 

692113158 – udziela organizator mgr Marcin Loch. 
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