
 

 

Podczas wyjazdu uczniowie będą wykonywać serię zadań językowych związanych z odwiedzanymi miejscami w oparciu o jeden z projektów edukacyjnych do 

wyboru. To da im realną szansę skonfrontowania swoich umiejętności językowych z językiem używanym przez mieszkańców odwiedzanych miast, a także 

poszerzenia wiedzy o wybrany temat projektu. Ponadto uczniowie będą brali udział w zajęciach językowych prowadzonych przez kierownika projektu, a 

także otrzymają zeszyty językowe do uzupełniania w trakcie wyjazdu. Podczas projektu edukacyjno-językowego istnieje możliwość organizacji wizyty w 

jednej z brytyjskich szkół. Dla uczniów, taka wizyta stanowi świetną okazję, by zobaczyć jak wygląda nauka ich zagranicznych rówieśników, a dla 

nauczycieli możliwość nawiązania kontaktu z nauczycielami angielskimi, co stanowi realną przesłankę do organizacji wymiany młodzieży. Przygotowaliśmy 

również zestaw pakietów wejść dodatkowych i wyjazdów fakultatywnych, które szkoła może wybrać, by uczynić projekt jeszcze bardziej atrakcyjnym dla 

uczniów. 
PROGRAM   

DZIEŃ 1  Zbiórka na lotnisku. Rozdanie lunch-pakietów. Wylot do Anglii. 
Przejazd z lotniska wynajętym autokarem do hostelu. Zakwaterowanie, 
odpoczynek po podróży, omówienie programu, rozdanie zeszytów 

edukacyjnych.  
DZIEŃ 2 Śniadanie. Przygotowanie lunch pakietów. Projekt w Bristolu – 
kościół St Mary Redcliffe, nazwany przez Elżbietę I najlepszym, 
najpiękniejszym i najsławniejszym kościołem parafialnym w Anglii, Bristol 
Cathedral, miejsce spotkania św. Augustyna z celtyckimi chrześcijanami, 
Cabot Tower, wzniesiona w 1897 wieża, upamiętniająca odbytą 400 lat 
wcześniej wyprawę Johna Cabota z Bristolu do Ameryki Północnej, M Sched, 
niezwykłe muzeum ilustrujące bogatą historię miasta w różnych jej aspektach, 
którego kolekcję stanowią m.in. znajdujące się na zewnątrz dźwigi i kutry 
używane w lokalnej stoczni, zadania językowe w centrum miasta. 
Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych. 
DZIEŃ 3 Śniadanie. Przygotowanie lunch pakietów. Możliwość realizacji 
hospitacji szkoły, zadań językowych, w miejscowości, w której mieści się 
szkoła lub innym atrakcyjnym miejscu znajdującym się w jej pobliżu,  lub 
warsztaty językowe na miejscu i realizacja wybranego programu 
edukacyjnego. Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych. 
DZIEŃ 4 Śniadanie. Przygotowanie lunch pakietów. Projekt w Cardiff – 
Zadania językowe w National Museum, najważniejszym muzeum w Walii, 
pełnym niedostępnych nigdzie indziej eksponatów, Cardiff Story, historia 
mieszkańców Cardiff, podana w intrygujący, skierowany w szczególności do 
młodzieży sposób,      St David's Centre, St David's Hall, Queen Street, 
handlowa część Cardiff, mogąca spokojnie konkurować z największymi 
miastami świata. Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych. 
DZIEŃ 5 Śniadanie. Przygotowanie lunch pakietów. Możliwość realizacji 
fakultetu w Stonehenge, tajemniczym kamiennym kręgu, jednej z najbardziej 
znanych prehistorycznych budowli, oraz w  Bath, mieście w całości wpisanym 
na listę światowego dziedzictwa UNESCO, którego lokalnie bijące gorące 
źródła, już w I w.n.e przyciągnęły Rzymian, którzy zbudowali w nim, po dziś 
istniejące, cieszące się wielką popularnością wśród turystów, łaźnie lub 
warsztaty językowe, praca w grupach, zajęcia językowe lub realizacja 
wybranego przez szkołę pakietu wejść dodatkowych i wyjazdów 
fakultatywnych. Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych. 
DZIEŃ 6 Śniadanie. Przygotowanie lunch pakietów. Wykwaterowanie. Projekt 
w Oksfordzie - Christ Church College, Redcliffe Camera,Bodleian Library 
i Bridge of Sighs /z zewnątrz/, najbardziej rozpoznawalne budowle miasta. 
Przejazd  na lotnisko wynajętym autokarem, przylot do Polski.  
 
 
 
 
 
 

ECM zastrzega sobie prawo do swobodnej zamiany poszczególnych punktów programu edukacyjno-
językowego. 

 

PROJEKTY EDUKACYJNE DO WYBORU:   

· Projekt kulturowy – znaczenie kultury życiu mieszkańców Wielkiej Brytanii. 

· Projekt europejski– Znaczenie Walii w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania na tle Europy. 

· Wydarzenia i postacie historyczne, które ukształtowały Walię i Wielką Brytanię. 

· Życie w Wielkiej Brytanii według rządowego przewodnika dla nowych rezydentów czyli 

co musisz wiedzieć żeby stać się obywatelem Wielkiej Brytanii. 

· Sukcesy, czyli co Wielka Brytania dała światu. 

 
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:   

· Przelot oraz lokalny transport; 

· Bagaż podręczny  

· kierownik projektu z ramienia ECM, 

· opieka nauczycieli z ramienia szkoły, 

· zakwaterowanie w hostelu,  
· 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 

hostelu i w autokarze), 

· bagaż rejestrowany 

· możliwość wykupienia ubezpieczenia od rezygnacji – od 229 zł/os. 

 
NIEZBĘDNE RZECZY:   

· paszport lub dowód osobisty, 

· karta EKUZ wydawana przez NFZ. 

 
CENY PROJEKTU:   

   Maj, czerwiec, wrzesień                                                                               2299ZŁ  

Marzec kwiecień, październik             2199 zł 

Listopad, grudzień, styczeń. luty             2149 zł  

 

+ dla chętnych poniższe pakiety 
 

PAKIET 1 – Fakultet w Bath, Rzymskie Łaźnie, Brunel's SS Great Britain lub At - Bristol 

Science Centre, Cardiff Story – 65 GBP/os.  

PAKIET 2 –Fakultet w Bath, Rzymskie Łaźnie, Fakultet w Stonehenge, Brunel's SS Great 

Britain, Dr Who Experience – 95 GBP/os. 

PAKIET 'SZKOŁA' –Przygotowanie i realizacja hospitacji szkoły, zadań językowych, w  
miejscowości, w której mieści się szkoła lub innym atrakcyjnym miejscu znajdującym się w 
jej pobliżu – 20GBP/os. 
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ANGLIA – WALIA – 
SAMOLOTEM  

PROJEKT EDUKACYJNO-JĘZYKOWY  

PROGRAM Z JĘZYKIEM 
ANGIELSKIM  

          Projekt samodzielny: 
od 36 uczniów + 3 nauczycieli 

Projekt łączony: 

od 20 uczniów + 2 nauczycieli 

 

http://www.ecm.edu.pl/

