
 
 
Głównym celem projektu jest zapoznanie młodzieży polskiej z rówieśnikami ze Szwecji. Uczniowie za pomocą różnego rodzaju zadań językowych będą mieli okazję  
do porozumiewania się w języku angielskim z mieszkańcami Sztokholmu. Sztokholm to stolica Szwecji, miasto położone na czternastu wyspach, znajduje się w nim 
siedziba rządu, parlamentu oraz rodziny królewskiej. Miasto odwiedzającym oferuje około 100 najrozmaitszych muzeów oraz wiele budynków o wartości historycznej i 
architektonicznej. Niemalże każdy mieszkaniec Szwecji mówi biegle po angielsku, dlatego jest to doskonały wybór dla grup, które chcą podszkolić swoje umiejętności 
językowe. 
 
PROGRAM:  
DZIEŃ 1: Zbiórka uczestników o ustalonej godzinie. Przeprawa promowa 
Rostock – Gedser. Przejazd do Szwecji mostem Kopenhaga – Malmo. 
DZIEŃ 2: Przyjazd do Sztokholmu w godzinach popołudniowych 
zakwaterowanie, czas na odpoczynek po podróży. Spotkanie organizacyjne, 
omówienie programu, rozdanie zeszytów językowych, wprowadzenie do zadań 
językowych. Obiadokolacja. 
DZIEŃ 3: Śniadanie. Rozdanie lunch pakietów. Projekt w Sztokholmie  
- Ericsson Globe Arena – szwedzka arena narodowa o sferycznym kształcie  
i 85 metrach wysokości, na której szczyt opcjonalnie można wjechać gondolą 
Sky View (z zewn.), możliwość realizacji fakultetu w Uppsali – dawnej stolicy 
Szwecji. W programie m.in. zamek królewski, Gamla Uppsala – kopce 
będące grobowcami ówczesnych królów, pierwszy uniwersytet w Szwecji,  
na którym studiował Karol Linneusz, skandynawska Katedra – najwyższa  
w Skandynawii, biblioteka, w której znajdują się skarby zrabowane podczas 
potopu szwedzkiego m.in. dzieło „O obrotach sfer niebieskich” Mikołaja 
Kopernika, park uniwersytecki, ogród botaniczny, Muzeum Ewolucji  
– zadania językowe. Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych. 
DZIEŃ 4: 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 edukacyjno-
językowego. Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych.  
DZIEŃ 5: Śniadanie, przygotowanie lunch pakietów. Projekt w Sztokholmie  
– Gamla Stan – stary rynek, Wzgórze Zamkowe, przejście obok Pałacu 
Królewskiego, w którym urzęduje rodzina królewska, Stadshuset, czyli 
wzniesiony w 1923 roku miejski ratusz, w którym odbywają się m.in. przyjęcia 
na cześć laureatów Nagrody Nobla, ogrody królewskie - zadania językowe. 
Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych. 
DZIEŃ 6: Śniadanie, przygotowanie lunch pakietów. Projekt na Wyspie 
Djugarden - najstarszy w Szwecji Skansen, Muzeum Nordyckie, Muzeum 
Statku Waza - zadania językowe. Obiadokolacja. Podsumowanie zadań 
językowych. 
DZIEŃ 7: Śniadanie, przygotowanie lunch pakietów. Ankieta ewaluacyjna. 
Wykwaterowanie. Projekt w Kopenhadze, mieście 100 wież, które łączy cechy 
tętniącej życiem metropolii z baśniowym urokiem przeszłości. W programie 
zabytkowa część miasta Radhuspladsen, plac ratuszowy, na którym stoi 
pomnik Christiana Andersena, Storget - rynek miasta nazwany najdłuższym 
deptakiem Europy, urokliwa uliczka portowa Nyhavn, pomnik Syrenki  
– symbolu Kopenhagi, Wyspa Slotsholmen, Wyspa Zamkowa – będąca 
obecnie politycznym centrum państwa. Mieszczący się tutaj zamek 
Christiansborg jest siedzibą parlamentu Danii, premiera i Sądu Najwyższego, 
budynek parlamentu, zespoły pałacowe Amalienborg i Rosenborg. Przejazd 
w kierunku Gedser. 
DZIEŃ 8: Przyjazd do Polski. 
 

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

 
PROJEKTY EDUKACYJNE DO WYBORU: 

 Strefy krajobrazowe w krajach skandynawskich – tundra, 
tajga, step. 

 Eko uczeń – strategie dbania o środowisko na 
przykładzie wybranych krajów Europejskich. 

 Rola państwa w krajach skandynawskich. 
 Współczesne monarchie konstytucyjne w Europie. 
 Gospodarka krajów skandynawskich. 

 
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;  
 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 139 zł/os.  
 
NIEZBĘDNE RZECZY: 

 paszport lub dowód osobisty;  
 karta EKUZ realizowana przez NFZ. 

 

CENY PROJEKTU: 

Kwiecień, maj, czerwiec, wakacje   1599 ZŁ 

Marzec, październik     1549 ZŁ 

Styczeń, luty, listopad, grudzień   1399 ZŁ 
 

+ dla chętnych poniższe pakiety: 
 
PAKIET 1 – Fakultet w Uppsali, Muzeum Ewolucji, Skansen, Muzeum 
Nordyckie, Muzeum Narodowe Szwecji, Muzeum statku Waza – 60 EUR/os. 
PAKIET 2 – Fakultet w Uppsali, Muzeum Ewolucji, Projekt na Djurgarden, 
Skansen, Amalienborg, Muzeum Nordyckie, Muzeum Narodowe Szwecji, 
Muzeum statku Waza, Sky View, Muzeum Nobla, Królewska Zbrojownia, 
Muzeum Narodowe w Kopenhadze – 115 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. 
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SZWECJA – DANIA  
  PROJEKT EDUKACYJNO - JĘZYKOWY 

PROGRAM Z JĘZYKIEM 
ANGIELSKIM 

 
Projekt samodzielny: 

od 36 uczniów + 3 nauczycieli 
Projekt łączony: 

Od 20 uczniów + 2 nauczycieli 
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