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ŚWIADCZENIA W CENIE: 
8 dni na miejscu, przelot (bagaż podręczny 10kg), zakwaterowanie w hotelu, transfer lotnisko-hotel-lotnisko, 
wyżywienie dwa posiłki (śniadanie i obiadokolacja), opieka pilota, proponowane warsztaty w laboratorium 
doskonalenia ECM (3,4 dni zajęć), ubezpieczenie NNW i KL, opieka nauczycieli z ramienia szkoły 
 
DODATKOWO PŁATNE: 

 możliwość wykupienia ubezpieczenia od rezygnacji – 140 zł/os. 

 Trzeci posiłek (lunch) – 50 euro 

 Możliwość wykupienia bagażu rejestrowanego (20kg) przy projektach samolotowych 

 Koszt fakultatywnych propozycji „dla ciekawych” 
 

DLA CIEKAWYCH PROPONUJEMY: 

 poznanie docelowej miejscowości i lokalnych zwyczajów 

 Dzień na METEORY - 22Euro / w cenie wejście do klasztoru/ 

 Dzień w Salonikach – 17 euro /w cenie Biała Wieża/ 

 Dzień w Atenach – 40 euro, plus wejście na Akropol - 15 euro 

 Zorganizowany wieczór grecki – 15 euro 

 Olimp – 12 euro 
 
NIEZBĘDNE RZECZY: 

 paszport lub dowód osobisty; 
 karta EKUZ; 
 

 

GRECJA 2019 
 SKOTINA – LEPTOKARIA  

 
  

 KOSZT UCZESTNICTWA: 1399 zł   
Zapisy do 15.04. Decyduje kolejność zgłoszeń,  

PROJEKT AUTOKAROWY – 10 dni 
 

PROJEKT SAMOLOTOWY  –  8 dni  

 

28.06 - 07.07 

05.07 - 14.07 

12.07 - 21.07 

19.07 - 28.07 

26.07 - 04.08 

02.08 - 11.08 

09.08 - 18.08 

16.08-  25.08 

 
 
  

 EUROPEJSKIE CENTRUM MŁODZIEŻY 

 

ul. Zakładowa 147A, 92-402 Łódź Telefon: 042 617 13 88 www.ecm.edu.pl 
 

 

Opłata w dwóch ratach: 

15.04 - 500zł 

01.06 - 899zł plus opcje fakultatywne w Euro dla chętnych. 

 

Bank Alior O/Łódź, nr konta 21 2490 1057 0000 9900 1195 4019 (PLN) 

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


 

 
Zapraszamy grupy szkolne  

do  

LABORATORIUM DOSKONALENIA ECM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 dni warsztatów tematycznych 

 

EDUKACYJNA SYMULACJA  

procesu decyzyjnego w instytucjach międzynarodowym. 

 

Każdy uczestnik w ramach projektu będzie miał okazję wcielić się w rolę DELEGATA. 

 

1) Przygotowujemy temat przewodni i scenariusz obrad. 

2) Uczestników motywujemy do poszukiwania danych, interpretacji i prezentacji zebranych informacji. 

3) Ćwiczenia i warsztaty w języku angielskim (częściowo lub w całości) 

 

DLACZEGO WARTO: 
W czasie realizacji projektu uczestnik podnosi kompetencje komunikacyjne, poprzez ćwiczenia z debaty 

publicznej, przygotowania notatek i dokumentów konferencyjnych. Uczestnik reprezentując daną delegację 

(praca w małych grupach), broni stawianych na forum argumentów, próbując jednocześnie zrozumieć różne 

punkty widzenia – rozwój umiejętności krytycznego czytania źródeł i empatii kulturowej pozwoli na 

podniesienie kompetencji negocjacyjnych i prezentacji publicznej. 

 

1 dzień przygotowań i warsztatów – Efektywność osobista + wybrany blok tematyczny z zakresu dyplomacji. 

2 dzień – obrady komisji wokół przygotowanego tematu. POZNANIE PROCESU DECYZYJNEGO W WYBRANEJ 

ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ (ONZ, UE, WTO, WHO, G20). 

część oficjalną – moderowana przez lidera z ECM 

cześć nieformalna (rozmowy w kuluarach) - lobbing i negocjacje. 

Dzień kończy Konferencja prasowa – przedstawiciele każdej delegacji mierzą się z pytaniami „z Sali”. 

3 dzień – warsztaty z KOMUNIKACJI, DEBATY I PREZENTACJI PUBLICZNYCH  

debata oksfordzka – wokół wskazanego tematu. 

4 dzień – protokół dyplomatyczny, etykieta i „self branding”. 

 

ZAKRES TEMATYCZNY: 
Inspirowanie nowego pokolenia liderów odnajdujących się w środowisku międzynarodowym: 

- dyplomacja, 

- komunikacja i kompetencje międzykulturowe (współpraca, zrozumienie, zaufanie, odpowiedzialność, 

tolerancja, szacunek) 

- negocjacje, 

- protokół dyplomatyczny, 

- proces decyzyjny w organizacjach międzynarodowych, 

- korespondencja służbowa, 

- bezpieczeństwo, 

- efektywność osobista, 

- zarządzanie czasem. 
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