DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI W COLLEGIUM
POLONICUM W SŁUBICACH
20 KWIETNIA 2016
WYKŁAD
Człowiek i papieros jako przykład związku toksycznego
dr Aleksandra Ibragimow
11:00-12:00, sala wykładowa, 12+
Wykład profilaktyczny połączony z pokazem doświadczenia chemicznego na temat
szkodliwości i negatywnych skutków palenia papierosów dla uczniów szkół
gimnazjalnych.

WARSZTATY
Znaczenie roślinności ramienicowej w środowisku jeziornym, czyli od miłych
wakacji nad wodą po oczyszczenie ścieków
dr Andrzej Pukacz
10:00-11:00, 11:20-12:20
Laboratorium: 146
Celem warsztatów jest pokazanie jaką rolę w ekosystemach wodnych odgrywa
roślinność wodna jaką są łąki ramienicowe, z równoczesnym wskazaniem skutków
usuwania i degradacji roślinności w jeziorach. Dodatkowo zademonstrowane zostaną

mechanizmy pozytywnego oddziaływania na jakość wód oraz ich praktyczne
wykorzystanie przez człowieka.

PREZENTACJA
Moja # mała # ojczyzna. Lubuskie w dobie nowych mediów
dr Marta Bąkiewicz
10:00-11:00, sala seminaryjna, 15+
Zapraszam Was do wspólnej wędrówki po naszym regionie, Ziemi Lubuskiej, jej
historii i kulturze, nie tylko na przestrzeni dziejów ale przede wszystkim w mediach
społecznościach takich jak Facebook. Wspólnie zastanowimy się nad znaczeniem
pojęć „mała ojczyzna” i tożsamość lubuska.

POKAZ
„Języki obce i multimedia” – prezentacja projektów artystycznych
zrealizowanych przez Lektorat Języków Obcych Collegium Polonicum
dr Artur Kopka, Anna Wiącek
10:00-11:00
11:15-12:00
12:15-13:00
Mała aula, 15+
Zaprezentowane zostaną projekty artystyczne zrealizowane w ostatnich latach przez
LJO CP: film z inscenizacji sztuki teatralnej „Faust Avantgarde", Film
krótkometrażowy „Łapacze Marzeń – pewna polsko-niemiecka historia” oraz film z
inscenizacji sztuki teatralnej „Zaręczyny w St. Domingo”.

TURNIEJ JĘZYKOWY: "NA MIEJSCA, FERTIG, GO!"
12:00-14:00, duża aula, 15+
Astrid Kapler
Lektorat Języków Obcych Collegium Polonicum serdecznie zaprasza uczniów szkół
ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w V edycji Drużynowego Turnieju

Językowego „"Na miejsca, fertig, go". Celem turnieju jest ukazanie młodzieży, jak
olbrzymią satysfakcję i przyjemność mogą oni czerpać z uczenia się języków obcych
i posługiwania się nimi. Pragniemy również pokazać, jak ważne we współczesnym
świecie jest pojęcie wielojęzyczności i posługiwanie się językami obcymi.

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia udziału zorganizowanych grup w poszczególnych prezentacjach proszę
kierować mailem na adres:
polakowska@cp.edu.pl
lub telefonicznie: 61 829 6812
Collegium Polonicum
Public Relations
ul. Kościuszki 1
69-100 Słubice

