
 
 
Chcąc poznać Hiszpanię warto zacząć od Katalonii – można tutaj spróbować doskonałej hiszpańskiej kuchni i zobaczyć pokaz flamenco, a jednocześnie swobodnie 
porozumiewać się w języku angielskim. Katalonia słynie z pięknych plaż i doskonałych hoteli, ale przede wszystkim z Barcelony – magicznego miasta, w którym tworzył 
genialny architekt – Antoni Gaudi, dzięki niemu dziś można podziwiać jeden z najcenniejszych na świecie zabytków modernistycznych – Sagradę Familię. Dodatkowo 
podczas projektu istnieje możliwość organizacji hospitacji w szkole celem spotkania i międzynarodowej wymiany doświadczeń uczestników. 
 
PROGRAM:  
DZIEŃ 1: Zbiórka o ustalonej godzinie. 
DZIEŃ 2: Projekt w Genewie – drugiego co do wielkości miasta w Szwajcarii  
w którym zlokalizowane są siedziby ONZ, WHO, WTO czy też CERN 
Europejska Organizacja Badań Jądrowych i wielu innych organizacji 
światowych. Katedra św. Pawła (z zewn.), audytorium Jana Kalwina (z zewn.), 
gdzie podczas reformacji członków kościołów z niemal wszystkich krajów 
Europy, nauczał sam Kalwin, Pomnik Reformacji, symbol Genewy – 140 
metrowa fontanna, zegar kwiatowy w parku Jardin Anglais - zadania 
językowe. Zakwaterowanie. Spotkanie organizacyjne, omówienie programu, 
rozdanie zeszytów edukacyjnych, wprowadzenie do zadań językowych, 
obiadokolacja. 
DZIEŃ 3: Śniadanie. Dalszy przejazd w kierunku Hiszpanii. Projekt w Avignon 
– średniowiecznej siedzibie papieży i stolicy chrześcijaństwa zanim stał się nią 
Rzym. W programie m.in. słynny most. St. Benezet, Pałac Papieski (z zewn.), 
Katedra (z zewn.), Plac Zegarowy - zadania językowe. Wyjazd w kierunku 
Hiszpanii. W godzinach popołudniowych zakwaterowanie w hotelu w 
miejscowości na wybrzeżu Costa Brava. Obiadokolacja. Podsumowanie zadań 
językowych. 
DZIEŃ 4: Śniadanie. Projekt w Barcelonie – m.in. kościół Sagrada Familia  
(z zewn.), Casa Battlo (z zewn.), Casa Mila (z zewn.), (domy autorstwa 
najwybitniejszego architekta katalońskiego Antonio Gaudiego), najsłynniejszy 
deptak La Rambla, pomnik Krzysztofa Kolumba – odkrywcy Ameryki 
pływającego pod banderą hiszpańską, pasaż nadmorski, najsłynniejszy plac  
w Barcelonie - Plac Kataloński, na którym kibicie świętują zwycięstwa klubu 
FC Barcelona. Barrio Gotic – zachowana ze średniowiecza dzielnicą gotycką  
i katedrą św. Kataliny, wzgórze Monjuic, wioska olimpijska, na terenach 
której w 1992 r. dobywały się Igrzyska Olimpijskie, Plac Hiszpański, na którym 
odbywa się słynny pokaz fontann w Barcelonie – zadania językowe. 
Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych. 

DZIEŃ 5: Śniadanie. Możliwość realizacji hospitacji szkoły, , realizacja zadań 

językowych w miejscowości, w której mieści się szkoła lub innym atrakcyjnym 

miejscu znajdującym się w jej pobliżu i/lub projekt w Tossa de Mar – 

malowniczym miasteczku na wybrzeżu - wejście na wzgórze, gdzie znajdują 

się ruiny średniowiecznego zamku oraz gdzie znajduje się pomnik Avy 

Gardner, słynnej aktorki i żony Franka Sinatry – zadania językowe. 

Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych. 
DZIEŃ 6: Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd w kierunku Figueres, 
rodzinnego miasta ekscentrycznego artysty Salvadora Dalí, zadania językowe. 
Przejazd w kierunku Francji, zakwaterowanie, obiadokolacja. Podsumowanie 
zadań językowych. 
DZIEŃ 7: Śniadanie. Wykwaterowanie, ankieta ewaluacyjna. Projekt  
w Monako, najmniejszym a zarazem najzamożniejszym państwie na świecie. 
W programie m.in. Pałac Książęcy (z zewn.), w którym mieszka rodzina 
królewska Monako, przejście do Monte Carlo z jego wspaniałymi hotelami,  
Tor Formuły 1, na którym odbywają się wyścigi samochodowe Grand Prix 
Monako, Centrum Kongresowe oraz budynek Kasyna projektu Charlesa 
Garniera. Wyjazd w kierunku Polski. 
DZIEŃ 8: Przyjazd do Polski. 
 
 
 

 
PROJEKTY EDUKACYJNE DO WYBORU: 

 Rozwój malarstwa hiszpańskiego od średniowiecza do XX 
wieku; 

 Sport jako kapitał społeczny w Hiszpanii; 
 Różnice kulturowe pomiędzy poszczególnymi regionami 

Hiszpanii; 
 Korrida – sport czy sztuka zabijania? 
 Czystość formy architektonicznej na przykładzie architektury 

europejskiej w Hiszpanii. 
 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:  
 transport komfortowym autokarem; 

 kierownik projektu z ramienia ECM;  
 opieka nauczycieli z ramienia szkoły; 

 zakwaterowanie w ośrodku;  
 wyżywienie – 2 posiłki dziennie (według programu); 

 zajęcia językowe – realizacja konkretnych projektów;  
 zeszyty ćwiczeń i zadania językowe przygotowane indywidualnie 

dla każdej szkoły;  
 program zajęć obejmujący cały dzień; 

 ubezpieczenie NNW i KL. 
 
DODATKOWO PŁATNE:  

 koszt pakietów dodatkowych, wejść i hospitacji szkoły; 

 depozyt 80 zł/os. (depozyt jest zwracany w przypadku 
niestwierdzenia uszkodzeń w hotelu i w autokarze);  

 możliwość wykupienia ubezpieczenia od rezygnacji – od 154 zł/os.  
 
NIEZBĘDNE RZECZY: 

 paszport lub dowód osobisty;  
 karta EKUZ realizowana przez NFZ. 

 

CENY PROJEKTU:      
Kwiecień, maj, czerwiec, wakacje                                                   1699 ZŁ 

Marzec, październik                                                                        1649 ZŁ 

Styczeń, luty, listopad, grudzień                                                      1549 ZŁ 

 
 

PAKIET 1 – Sagrada Familia, Park Guell, Muzeum Narodowe Monako 
– 50 EUR/os.  
PAKIET 2 – Sagrada Familia, Stadion FCB, Park Guell, Muzeum 
Narodowe Monako, Wieczorny przejazd na pokaz fontann światło-
woda-dźwięk w Barcelonie, wizyta w CERN – 95 EUR/os. 
PAKIET „SZKOŁA” – Przygotowanie i realizacja hospitacji szkoły, 
zadania językowe w miejscowości, w której mieści się szkoła lub 
innym atrakcyjnym miejscu znajdującym się w jej pobliżu – 20 
EUR/os. 
 

 ECM zastrzega sobie prawo do swobodnej zamiany poszczególnych punktów  
 programu edukacyjno-językowego. 
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HISZPANIA – SZWAJCARIA – 
FRANCJA – MONAKO  

 PROJEKT EDUKACYJNO - JĘZYKOWY 

PROGRAM Z JĘZYKIEM 
HISZPAŃSKIM LUB ANGIELSKIM 

Projekt samodzielny: 
od 36 uczniów + 3 nauczycieli 

Projekt łączony: 
od 20 uczniów + 2 nauczycieli 
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