Les Inédits
(oryginalne warsztaty tematyczne)

Pour les amoureux de la culture, de la langue,
de l’actualité, des régions et produits français. Des
ateliers conviviaux pour perfectionner votre langue
française tout en élargissant vos connaissances
sur la France.
Dla miłośników kultury, języka, aktualności, regionów
oraz produktów francuskich. Warsztaty w sympatycznej
atmosferze, aby doskonalić język i poszerzać swoją wiedzę
na temat Francji.
Zajęcia w formie ONLINE

Płatność:
przed rozpoczęciem kursu na konto Alliance Française Łódź:
Alior Bank 82 2490 0005 0000 4500 9100 8085
Zapisy:
tel. 42 633 22 38 / 42 661 90 80
kursy@aflodz.pl

Merveilles
architecturales
La France est connue du monde entier pour ses trésors
architecturaux et les grands ingénieurs qui les ont conçus.
C’est une des raisons qui en font chaque année la première
destination touristique au monde.
Ce cours s’adresse aux admirateurs du beau et du
génie architectural ainsi qu’aux amoureux du voyage et de
l’histoire. Il révélera les charmes de l’architecture
française, ancienne et contemporaine. Des bâtisseurs des
châteaux de la Loire aux hôtels particuliers haussmannien,
des cathédrales émouvantes aux impressionnantes
constructions militaires de Vauban, des gratte-ciels de La
Défense aux récents ouvrages monumentaux de nos
régions, l’étudiant bénéficiera d’un aperçu complet de ce
domaine d’expertise français.

ONLINE

Francja słynie na całym świecie ze skarbów architektury i ich wielkich
twórców. To dlatego jest krajem najczęściej odwiedzanym przez turystów.
Te zajęcia skierowane są do miłośników piękna i geniuszu architektury,
a także wielbicieli podróży i historii. Pokażą one wam czar architektury
francuskiej, dawnej i współczesnej. Skorzystajcie z kompleksowego
przeglądu tej francuskiej dziedziny wiedzy: od budowniczych zamków
nad Loarą po Haussmanowskie kamienice, od poruszających katedr po
imponujące konstrukcje wojskowe Vaubana, od drapaczy chmur z La
Défense po najnowsze monumentalne konstrukcje w różnych regionach.
Poziom
A2-C1

Zapisy
przez cały czas

Ilość godzin
8 x 90 min

Terminy zajęć
do uzgodnienia

Cena
320 PLN

Il était une fois
le Cinéma
Le cinéma est né en France, à Lyon, grâce aux expériences
époustouflantes des célèbres frères Lumières. Il a su, un jour
ou l’autre, toucher chacun d’entre nous.
Pénétrez l’histoire passionnante de la création et de
l’expansion du cinéma français grâce à ce cours retraçant
plus de 100 ans d’histoire de cet art majeur qui influence
la planète entière. Vous saurez tout sur les débuts, les plus
grandes oeuvres, les grands génies, les actualités ou même
encore les petites curiosités et indiscrétions sur les stars du
cinéma !
Kino narodziło się we Francji, w Lyonie, dzięki niesamowitym
doświadczeniom sławnych braci Lumières. Wcześniej czy później,
kino wzrusza każdego z nas. Te zajęcia pozwolą wam zagłębić się
w pasjonującą historię dzieł i ekspansji kina francuskiego, nakreślając
ponad 100 lat historii tej wielkiej sztuki, która wywiera wpływ na cały świat.
Dowiecie się wszystkiego na temat początków kina, największych dzieł
oraz genialnych twórców, aktualnych trendów, a nawet ciekawostek z życia
gwiazd kina!

ONLINE

Poziom
A2-C1

Zapisy
przez cały czas

Ilość godzin
8 x 90 min

Terminy zajęć
do uzgodnienia

Cena
320 PLN

Made in France
A travers la découverte passionnante des plus
emblématiques marques françaises, les étudiants
appréhendent l’histoire de France par un angle tout
à fait nouveau et original afin de mieux s’imprégner
de cet esprit français qui séduit le monde depuis
des siècles.
Champagne, Macarons, Parfum, Haute couture,
Airbus, Tour de France…
To pasjonujące poznawanie najbardziej emblematycznych
produktów francuskich pozwoli Wam w zupełnie
inny
i oryginalny sposób zrozumieć historię Francji, aby poczuć tego
„francuskiego ducha”, który od wieków oczarowuje świat.
Szampan, Makaroniki, Perfumy, Haute couture, Airbus, Tour
de France...

ONLINE

Poziom
A2-C1

Zapisy
przez cały czas

Ilość godzin
8 x 90 min

Terminy zajęć
do uzgodnienia

Cena
320 PLN

Le CLUB
(konwersacje i kultura)
Découvrir et discuter de sujets culturels
et sociaux en toute convivialité avec notre
professeur et les participants.
Dowiedzcie się czegoś i podyskutujcie na tematy kulturowe
i społeczne, w sympatycznej atmosferze, z naszym lektorem
i innymi uczestnikami.

ONLINE

Poziom
A2-C1

Zapisy
przez cały czas

Ilość godzin
8 x 90 min

Terminy zajęć
do uzgodnienia

Cena
320 PLN

Destination France
+ le français
du voyageur
Plongez-vous dans la culture et l’histoire
des régions françaises, découvrez des produits
français uniques en leur genre. Apprenez le langage
français pour voyager en toute autonomie dans
l’un des plus beaux pays du monde.
Zagłębcie się w kulturze i historii regionów francuskich,
poznajcie jedyne w swoim rodzaju produkty francuskie.
Nauczcie się wyrażeń, które pozwolą wam w sposób całkowicie
niezależny podróżować po jednym z najpiękniejszych krajów
świata.

ONLINE

Poziom
A2-C1

Zapisy
przez cały czas

Ilość godzin
8 x 90 min

Terminy zajęć
do uzgodnienia

Cena
320 PLN

Parlons
d’actualités
(avec TV5 Monde)
Décrypter l’actualité dans le monde en regardant
et en discutant des reportages de la télévision
francophone.
Przeanalizujcie wiadomości ze świata, oglądając i omawiając
reportaże z francuskojęzycznej telewizji.

ONLINE

Poziom
B1-B2

Zapisy
przez cały czas

Ilość godzin
8 x 90 min

Terminy zajęć
do uzgodnienia

Cena
320 PLN

