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Projekt daje znakomitą okazję do zapoznania się ze szwajcarską odmianą języka niemieckiego, tzw. schwytzer dütsch. Dodatkowo młodzież ma szansę poznania 

niemieckojęzycznej części Szwajcarii. Trasa projektu wiedzie przez przepiękne miasta i miasteczka, grupa realizuje projekty szkolne m.in. w Engelbergu, Lucernie, 

Zurychu i Sankt Gallen. Można spróbować przełamać barierę językową w mówieniu. Młodzież będzie miała za cel wykonanie konkretnych zadań, przeprowadzanie 

wywiadów z mieszkańcami oraz uzyskanie od nich odpowiedzi na pytania związane z tradycjami, życiem codziennym i historią tego regionu. Ponadto codzienne zajęcia 

językowe i praca w grupach wzbogacą słownictwo uczestników projektu. Opcjonalną częścią projektu jest wizyta w szkole szwajcarskiej, która będzie doskonałą okazją 

ku temu aby poznać w szczegółowo system oświaty szwajcarskiej znacznie różniący się od polskiego 

PROGRAM:  

DZIEŃ 1:  Zbiórka uczestników o ustalonej godzinie. Wyjazd do Szwajcarii. 
DZIEŃ 2: Zakwaterowanie w ośrodku młodzieżowym, odpoczynek po podróży. 
Obiadokolacja. Spotkanie organizacyjne – omówienie programu, rozdanie 
zeszytów językowych, wprowadzenie do zadań językowych. 
DZIEŃ 3: Śniadanie. Przygotowanie lunch pakietów. Projekt w Lucernie – 
Spreuerbrücke (Most Młyński), drewniany most z 1408 r., Kapellbrücke (Most 
Klasztorny), najstarszy most drewniany w Europie, pomnik Lwa – symbol 
miasta, Zeitturm, jedna z najstarszych wież zegarowych, mechanizm zegara 
pochodzi z około 1400 roku, Rathaus, ratusz z XVII wieku – zadania językowe. 
Możliwa realizacja projektu fakultatywnego w Engelbergu. Obiadokolacja. 
Podsumowanie zadań językowych. 
DZIEŃ 4: Śniadanie. Przygotowanie lunch pakietów. Projekt w Zoefingen – 
Altstadt, jedno z najlepiej zachowanych starych miast Szwajcarii, Evangelisch-
reformierte Kirche, kościół parafialny, którego początki sięgają czasów 
romańskich, Rathaus, późnobarokowy ratusz – zadania językowe. Możliwość 
realizacji projektu fakultatywnego w Bernie – stolicy Szwajcarii. 
Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych. 
DZIEŃ 5: 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 projektu fakultatywnego w Genewie. 
Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych. 
DZIEŃ 6: Śniadanie. Przygotowanie lunch pakietów. Projekt w Zurychu – 
Bahnhofstrasse, najelegantsza ulica handlowa Szwajcarii i jedna z najbardziej 
prestiżowych na świecie, Lindenhof, wzgórze nad Limmatem z tarasem 
widokowym, Großmünster, romańsko-gotycka bazylika wzniesiona na wysokim 
brzegu rzeki, która góruje nad całym miastem, Fraumünster, kościół ozdobiony 
współczesnymi witrażami projektu Marca Chagalla, Jezioro Zuryskie – zadania 
językowe. Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych z całego projektu, 
ankieta ewaluacyjna. 
DZIEŃ 7: Śniadanie. Przygotowanie lunch pakietów. Wykwaterowanie z 
ośrodka. Projekt w Sankt Gallen – Spisergasse, główna ulica starego miasta, 
Martkgasse, ulica prowadząca do kompleksu opactwa Benedyktynów - 
rzymskokatolickiej katedry, przykładu wielkiego karolińskiego założenia 
monastycznego, pomnik Vadiana, szwajcarskiego humanisty i reformatora. W 
godzinach wieczornych wyjazd do Polski. 
DZIEŃ 8: Przyjazd do Polski. 
 
 
ECM zastrzega sobie prawo do swobodnej zamiany poszczególnych punktów 
programu edukacyjno-językowego. 

 
PROJEKTY EDUKACYJNE DO WYBORU:  

 Projekt europejski: Szwajcaria a Unia Europejska; 

 Projekt kulturowy: Zróżnicowanie kulturowe w 

Szwajcarii; 

 Projekt dziennikarski: Dziennikarstwo obywatelskie 

„Jak mieć wpływ na to, co wokół Was się dzieje?”; 

 Projekt geograficzny: Szwajcaria wyspą na mapie Unii Europejskiej; 

 Projekt patriotyczny: Społeczeństwo polskie w Europie zachodniej; 

 Projekt ekologiczny: Edukacja ekologiczna w szkole. 

 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 

 transport komfortowym autokarem; 

 kierownik projektu z ramienia ECM; 

 opieka nauczycieli z ramienia szkoły; 

 zakwaterowanie w ośrodku młodzieżowym; 

 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 PLN/os. (depozyt jest zwracany w przypadku niestwierdzenia 

uszkodzeń w ośrodku i w autokarze); 

 istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia od rezygnacji – od 129 PLN/os. 
 

NIEZBĘDNE RZECZY: 

 paszport lub dowód osobisty; 

 karta EKUZ wydawana przez NFZ. 

 
CENY PROJEKTU:  

Maj, czerwiec, wakacje, wrzesień    1399 ZŁ 

Marzec, kwiecień, październik    1299 ZŁ 

Listopad, grudzień, styczeń, luty                        1299 ZŁ 

+ dla chętnych poniższe pakiety: 
PAKIET 1 - Muzeum komunikacji w Lucernie, fakultet w Bernie, Muzeum Narodowe 
w Zurychu – 55 euro/os. 
PAKIET 2 – Muzeum Komunikacji w Lucernie, fakultet w Bernie, fakultet w Genewie, 
Muzeum Narodowe w Zurychu, fakultet w Engelbergu – 95 euro/os. 
 
PAKIET „PILATUS” – wjazd na górę + transport – 40 EUR/os. 

 

 

TERMIN: 23 – 30 czerwca 2019  

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

