
 

Przygotowany przez nas program pozwoli naszym uczestnikom skorzystać z tego, co Rzym ma najwspanialsze jednocześnie rozwijając umiejętności językowe 
poprzez różnego rodzaju zadania terenowe, biorąc udział w zajęciach językowych i rozwiązując zeszyty ćwiczeń specjalnie przygotowane dla każdej szkoły 
indywidualnie. Każdego dnia stawiamy przed uczestnikami nowe wyzwania językowe, a te ukierunkowane są na mówienie i rozumienie języka potocznego, co 
jest dodatkowym atutem pomocnym w przełamaniu bariery mówienia. Wizyta w szkole jest nie tylko niezapomnianym wrażeniem, a przede wszystkim 
wspaniałą lekcją, która w konsekwencji ma prowadzić do zrealizowania „wymiany uczniów”, promować Polskę poza granicami naszego kraju i uczynić ją 
atrakcyjnym miejscem rewizyty.

  
PROGRAM: _________________________________________________  
DZIEŃ 1: Zbiórka uczestników o ustalonej godzinie. Wyjazd do Wioch. 

DZIEŃ 2: Przyjazd do Włoch w godzinach południowych. Zakwaterowanie w ośrodku 

młodzieżowym w okolicach Rzymu, odpoczynek po podróży. Obiadokolacja. Spotkanie 

organizacyjne - omówienie programu, rozdanie zeszytów językowych, wprowadzenie do zadań 

językowych. 

DZIEŃ 3: Śniadanie. Przygotowanie lunch pakietów. Projekt Rzym Barokowy - Via del Corso, 

jedna z najdroższych i najbardziej prestiżowych ulic handlowych Rzymu, nazywana rzymską Fifth 

Avenue, Fontana di Trevi, najbardziej znana fontanna świata, rozsławiona przez film La Dolce 

Vita, Schody Hiszpańskie, największe wolnostojące schody świata, Fontana della Barcaccia, 

upamiętniająca kształtem wielką powódź, jaka nawiedziła Wieczne Miasto - według legendy woda 

wyrzuciła w tym miejscu maleńką łódeczkę rybacką, która przez kilka dni dryfowała po placu, 

Panteon (z zewn.), świątynia wszystkich bogów i jeden z najlepiej zachowanych zabytków 

starożytności w Europie, Fontana dei Ouattro Fiume (Fontanna Czterech Rzek), której posągi 

symbolizują cztery rzeki oraz cztery znane wówczas kontynenty, Chiesa di SanfAgnese in 

Agonę (kościół św. Agnieszki), najpiękniejsza barokowa świątynia Rzymu, Via dei Coronari, 

ulica najsłynniejszych i najlepiej wyposażonych antykwariatów w Rzymie, Ponte Sant' Angelo 

(Most św. Anioła), most zdobią wspaniałe posągi aniołów, Castel Sant' Angelo (Zamek św. 

Anioła) (z zewn.), skąd można podziwiać wspaniałą panoramę Rzymu i bazyliki św. Piotra w 

Watykanie - zadania językowe. Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych. 

DZIEŃ 4: Śniadanie. Przygotowanie lunch pakietów. Możliwość realizacji hospitacji szkoły, 

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

miejscu znajdującym się w jej pobliżu albo projekt na miejscu - warsztaty językowe i realizacja 

wybranego programu edukacyjnego. Możliwość realizacji fakultetu na Monte Cassino, wzgórze 

w Apeninie Środkowym w południowych Włoszech. Wznosi się na nim klasztor Benedyktynów, 

a w 1944 rozegrała się bitwa o Monte Cassino, zwana też bitwą o Rzym -    zadania językowe. 

Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych. 

DZIEŃ 5: Śniadanie. Przygotowanie lunch pakietów. Projekt Rzym Starożytny – Koloseum (z 

zewn.), symbol potęgi cesarzy Rzymu, gdzie odbywały się igrzyska m.in. walki gladiatorów, 

Forum Romanum (z zewn.), najstarszy plac w Rzymie, w czasach starożytnych główny 

polityczny, religijny i towarzyski punkt miasta, Plac Wenecki z Pomnikiem Viktora Emanuela II, 

Ołtarz Ojczyzny, wzniesiony dla upamiętnienia zjednoczenia Włoch, Kapitol (z zewn.), 

najważniejsze wzgórze Rzymu, na które prowadzą przepiękne schody, autorstwa Michała Anioła 

- zadania językowe. Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych. 

DZIEŃ 6: Śniadanie. Przygotowanie lunch pakietów. Projekt w Rzymie - Watykan: Bazylika 

Św. Piotra, najważniejszy kościół chrześcijańskiego świata, Ołtarz Papieski, Pieta Michała 

Anioła, grób Jana Pawła II, zespół muzeów i galerii, posiadający bogaty zbiór dzieł sztuki 

zgromadzonych przez papieży, Kaplica Sykstyńska, dzieło życia Michała Anioła, w którym 

zgodnie z tradycją odbywają się konklawe, podczas których wybierany jest papież - zadania 

językowe. Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych - cały program; ankieta 

ewaluacyjna. 

DZIEŃ 7: Śniadanie. Przygotowanie lunch pakietów. Wykwaterowanie z ośrodka. Możliwość 

realizacji fakultetu w Castel Gandolfo – Palazzo Apostolico (Pałac papieski), będący letnią 

rezydencją papieży, w którym znajduje się Watykańskie Obserwatorium Astronomiczne, 

ogrody pałacowe, kościół San Tommaso di Villanova, dzieło Berniniego z 1661 r., Villa 

Barberini (z zewn.). Wyjazd do Polski. 

DZIEŃ 8: Przyjazd do Polski. 

 

PROJEKTY EDUKACYJNE DO WYBORU: 

• Malarstwo i architektura Włoch; 
• Włochy od „kuchni”; 
• Droga Włoch do Unii Europejskiej; 
• Włochy - trzecia gospodarka Europy? 
• Śladami Leonarda da Vinci. 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 

• transport komfortowym autokarem; 
• kierownik projektu z ramienia ECM; 
• opieka nauczycieli z ramienia szkoły; 
• zakwaterowanie w ośrodku; 
• wyżywienie - 3 posiłki dziennie (zgodnie z programem); 
• zajęcia językowe - realizacja konkretnych projektów; 
• zeszyty ćwiczeń i zadania językowe przygotowane indywidualnie dla 

każdej szkoły; 
• bogaty 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, wrzesień 1649 ZŁ 

Marzec, październik 1599 ZŁ 

Styczeń, luty, listopad, grudzień 1549 ZŁ  

+ dla chętnych poniższe pakiety: 
PAKIET 1 - Fakultet w Castel Gandolfo, Koloseum, Forum Romanum, Castel 

Sant'Angelo - 60 EUR/os. 

PAKIET 2 - Fakultet w Castel Gandolfo, Koloseum, Forum Romanum, Castel 

Sant’Angelo, wejście do Muzeów Watykańskich, fakultet na Monte Cassino - 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. 

.

  

ul. Zakładowa 147A, 92-402 Łódź Telefon: 42 617 13 88 www.ecm.edu.pl 

Projekt samodzielny: od 36 

uczniów + 3 nauczycieli Projekt 

łączony: od 20 uczniów + 2 

nauczycieli 

ul. Zakładowa 147A, 92-402 Łódź     Telefon: 42 617 13 88      www.ecm.edu.pl 

WŁOCHY - RZYM 
PROJEKT EDUKACYJNO-JĘZYKOWY 

PROGRAM Z JĘZYKIEM 
 WŁOSKIM LUB ANGIELSKIM 

Projekt samodzielny: 

 od 36 uczniów + 3 nauczycieli 

Projekt łączony: 

od 20 uczniów + 2 nauczycieli 
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