
 

  
Celem projektu edukacyjno-językowego jest poznanie kultury, historii, architektury i obyczajów mieszkańców Chorwacji, które uczniowie będą zgłębiać dzięki 
zadaniom edukacyjnym. Uczestnicy projektu za pomocą różnego rodzaju zadań językowych będą też mieli okazję do przełamania bariery językowej i 
porozumiewania się w języku angielskim z Chorwatami.  Młodzież ma okazję odwiedzić jedną ze szkół i spotkać się z rówieśnikami kraju partnera. Dalmacja 
jest krainą historyczną w Chorwacji, Bośni i Hercegowinie oraz Czarnogórze położoną na wschodnim wybrzeżu Morza Adriatyckiego i wchodząca w skład 
Bałkanów. Tereny te od starożytności były zamieszkiwane przez różne ludy, co sprawiło, że Dalmacja zachwyca nie tylko pięknem krajobrazu, 
ale również bogatą i ciekawą historią    
 
 
PROGRAM   

DZIEŃ 1 Zbiórka uczestników o ustalonej godzinie. Wyjazd w kierunku 
Chorwacji.  
DZIEŃ 2 Projekt w Zadarze, mieście starożytnym, którego początki 
sięgają IX w. p.n.e.. Starówka zachwyca katedrą św. Anastazji, 
rotundą św. Donata i fragmentami rzymskiego forum a w stronę 
morzą wabią dźwięki morskich organów. Zakwaterowanie, odpoczynek 
po podróży. Obiadokolacja. Spotkanie organizacyjne - omówienie 
programu, rozdanie zeszytów językowych, wprowadzenie do zadań 
językowych. 
DZIEŃ 3 Śniadanie, przygotowanie lunch pakietów.  Projekt w Splicie, 
największym mieście Dalmacji, na którego współczesne oblicze składają 
się stocznie, fabryki i ruchliwy port. Stare Miasto natomiast oferuje 
wgląd w starożytne dzieje miasta, które skupiają się wokół Pałacu 
Dioklecjana -  jednego z największych i najlepiej zachowanych 
zespołów architektonicznych pozostałych z czasów rzymskiego 
imperium. Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych. 
 DZIEŃ 4 Śniadanie, przygotowanie lunch pakietów. Możliwość 
hospitacji szkoły, realizacja zadań językowych w miejscowości, w 
której mieści się szkoła lub innym atrakcyjnym miejscu znajdującym się 
w jej pobliżu. Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych. 
DZIEŃ 5 Śniadanie, przygotowanie lunch pakietów. Możliwość 
zrealizowania fakultetu na wyspie Hvar, nazywanej wyspą lawendy. 
Hvar zachwyca górskimi krajobrazami i szczyci się największą liczbą dni 
słonecznych w roku w całej Chorwacji. Zabytkowe Stare Miasto kryje 
prawdziwe perły architektury i sztuki  z Katedrą św. Szczepana i 
arsenałem na czele. Nad wyspą góruje majestatyczna twierdza 
Španjola, z której roztaczają się niezapomniane widoki na wyspę i 
Morze Adriatyckie. Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych. 
DZIEŃ 6 Śniadanie. Przygotowanie lunch pakietów. Możliwość 
zrealizowania fakultetu w Dubrowniku, zwanym Perłą Adriatyku. . 
Miasto o wyjątkowej historii, z kamienną starówką otoczoną najdłuższym 
systemem fortyfikacyjnym w Europie, jest wpisane na listę UNESCO. 
Spacer wzdłuż głównej ulicy w kierunku reprezentacyjnego Placu Luža, 
gdzie znajdują się najważniejsze budowle, takie jak wieża zegarowa, 
Pałac Sponza czy kościoł św. Błażeja. Obiadokolacja. Podsumowanie 
zadań językowych. 
DZIEŃ 7 Śniadanie, przygotowanie lunch pakietów. Wykwaterowanie. 
Projekt w Zagrzebiu – stolicy Chorwacji, centrum życia politycznego, 
gospodarczego i kulturalnego kraju. Spacer po zabytkowym centrum z 
charakterystyczną, pochodzącą z czasów austro-węgierskich 
architekturą. Spacer przez Gradec i Kaptol – dzielnice starego 
Zagrzebia: kościół św. Marka, siedziba władz państwowych, główny 

plac – plac bana Jelačića. . W godzinach wieczornych wyjazd w 
kierunku Polski 
DZIEŃ 8 Powrót do Polski.  
 
 
 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:  

 Transport komfortowym autokarem, 

 kierownik projektu z ramienia ECM,  

 opieka nauczycieli z ramienia szkoły, 

 zakwaterowanie w hotelu, 

 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  
139 zł/os. 

 
NIEZBĘDNE RZECZY: 

 paszport lub dowód osobisty, 

 karta EKUZ wydawana przez NFZ. 
 
 
CENY PROJEKTU:  

Wrzesień – czerwiec                        1399 ZŁ 

Lipiec – sierpień                   1599 ZŁ 

 
+ dla chętnych poniższe pakiety 
 
PAKIET 1 – Fakultet na wyspie Hvar, Twierdza Španjola, Pałac 
Dioklecjana w Splicie – 65 EUR/os. 
PAKIET 2 – Fakultet w Dubrowniku, fakultet na wyspie Hvar, Twierdza 
Španjola, Spacer po murach Dubrownika – 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. 

PROGRAM Z JĘZYKIEM 
ANGIELSKIM 

CHORWACJA – 
DALMACJA  

PROJEKT EDUKACYJNO-JĘZYKOWY 

Projekt samodzielny: 

 od 36 uczniów + 3 nauczycieli 

Projekt łączony: 

od 20 uczniów + 2 nauczycieli 
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