WIELKOPOLSKIE KOŁO POLSKIEGO TOWARZYSTWA
TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH TEPIS

zaprasza na warsztaty pt.

„Język polski dla tłumaczy”
Termin: 15.02.2020 (sobota), godz. 10:00 – 16:00
Czas trwania: 6 godzin zegarowych (to nie będzie wykład, ale sporo ćwiczeń!)
Miejsce: zostanie podane w terminie późniejszym
Program:
1. Poprawność ortograficzna: pisownia wielkimi i małymi literami, pisownia
łączna i rozdzielna, użycie łącznika.
2. Poprawność interpunkcyjna: składniowy charakter polskiej interpunkcji,
znaki interpunkcyjne i ich funkcje, zastosowanie znaków interpunkcyjnych.
3. Poprawność fleksyjna: odmiana nazw własnych osobowych, odmiana nazw
pospolitych (rzeczowników, przymiotników i zaimków).
4. Poprawność składniowa: związek zgody, związek rządu, skróty składniowe,
wyrazy funkcyjne (zaimki, przyimki, spójniki), szyk wyrazów, imiesłowowe
równoważniki zdań, budowa zdania złożonego.
5. Poprawność leksykalna: konstrukcje redundantne, łączliwość leksykalnosemantyczna, szablon językowy, wyrazy modne, wyrazy mylone (paronimy).
Warsztaty poprowadzi Mateusz Adamczyk - doktorant w Zakładzie Kultury Języka,
Stylistyki Teoretycznej i Leksykologii na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu
Warszawskiego. Prowadzi zajęcia z kultury języka polskiego, stylistyki oraz kultury
żywego słowa dla studentów I i II roku studiów polonistycznych. Sekretarz naukowy
Zespołu ds. Kultury Języka i Polityki Językowej Narodowego Centrum Kultury. Juror
konkursów ortograficznych (m.in. Dyktanda mazowieckiego, Rymoliryktanda) oraz
popularyzator wiedzy o polszczyźnie - prowadzi wykłady o poprawności językowej.
Współpracował m.in. z Fundacją PRO.PL, Fundacją Języka Polskiego, Mazowieckim
Instytutem Kultury czy Instytutem Badań Literackich PAN. Od niedawna prowadzi
kanał na YouTubie, na którym omawia ciekawostki związane z językiem oraz szeroko
pojętą komunikacją.
Opłaty
120,00 PLN – dla członków PT TEPIS
150,00 PLN – dla osób niezrzeszonych
Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem: tepis.wlkp@gmail.com i tepis@tepis.org.pl
Wpłaty prosimy przekazywać na konto PT TEPIS:
43 1020 1026 0000 1802 0214 2495, PKO BP II O/Warszawa
W tytule przelewu prosimy o dopisek „wlkp polski”

Ważne informacje:
Opłata obejmuje materiały szkoleniowe i 2 przerwy kawowe.
Ilość miejsc jest ograniczona. Z powodu dużego zainteresowania
szkoleniem, o przyjęciu decyduje kolejność opłaconych zgłoszeń. Prosimy
zatem o szybką wpłatę i przesłanie potwierdzenia jej wykonania mailem na
adres: tepis.wlkp@gmail.com
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
W razie niemożności wzięcia udziału w spotkaniu (zgłoszenie informacji do biura do
piątku 12.02.2020) potrącamy 50% wpłaconej kwoty.
Zastrzegamy sobie prawo odwołania spotkania w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń
i wpłat.
Ze względu na charakter szkolenia nie ma możliwości zgłoszenia się na miejscu
bezpośrednio w dniu szkolenia.
Serdecznie zapraszamy!
Zarząd Wielkopolskiego Koła PT TEPIS

