
 

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 uczestników na lotnisku  o ustalonej godzinie. Przelot do Bristolu. 
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 Shed, 
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. 
Zakwaterowanie w ośrodku, odpoczynek po podróży. Spotkanie  organizacyjne  - 
omówienie  programu,  rozdanie  zeszytów  edukacyjnych,  wprowadzenie  do  
zadań językowych, obiadokolacja. 

DZIEŃ 2 Śniadanie. Przygotowanie lunch pakietów. Projekt w Ilfracombe, 

malowniczym nadmorskim kurorcie cieszącym się od lat niezmienną 
popularnością. Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych. 

DZIEŃ 3 Śniadanie. Przygotowanie lunch pakietów. Projekt w Plymouth – 
Barbican & Sutton Harbour, historyczne serce miasta, wybrukowana kostką, 
przystań dla jachtów, część miasta skupiąjąca największą liczbę restauracji  
i pochodzących nawet z XIV w. budynków, Mayflower Memorial and Steps, 
schody upamiętniające wyprawę Purytanów do Ameryki, Royal Citadel,  

 

 

 

pochodząca z XVII w., będąca w posiadaniu Brytyjskiej Marynarki Wojennej, 
nadal aktywna cytadela, Plymouth City Museum and Art Gallery. Obiadokolacja. 

Podsumowanie zadań językowych. 

DZIEŃ 4 Śniadanie. Przygotowanie lunch pakietów. Możliwość realizacji  

fakultetu w Eden Project oraz/lub fakultet w Tintagel Castle, lub warsztaty 

językowe na miejscu. Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych, 

DZIEŃ 5 Śniadanie. Przygotowanie lunch pakietów. Projekt w Exeter – 
Rougemont Castle, dobrze zachowane ruiny zbudowanego przez Willhelma 

Zdobywcę zamku, miejsce ostatniego udokumentowanego spalenia czarownic, 

Royal Albert Memorial Museum, nowoczesne muzeum z eklektyczną kolekcją, w 
2012r. zyskało zaszczytne miano 'Museum of the Year 2012', Quayside, część 

miasta, która przez wieki służyła jako port i przystań dla łodzi handlowych, 

obecnie miejsce pełne restauracji, uroczych kafejek i straganów z lokalnym 

rękodziełem, Exeter Cathedral, monumentalna średniowieczna katedra  
z charakterystycznymi normańskimi wieżami i najdłuższym na świecie gotyckim 

sklepieniem, High Street. Przejazd do Torquay, serca tzw. angielskiej riwiery a 

zarazem miasta Agaty Christie. Obiadokolacja. Podsumowanie zadań 

językowych. 

DZIEŃ 6 Śniadanie, przygotowanie lunch pakietów. Wykwaterowanie, wyjazd do 

Bristolu. Przelot do Polski. 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 

 Przelot oraz lokalny transport; 

 Bagaż podręczny; 

 Kierownik projektu z ramienia ECM; 

 Opieka nauczycieli z ramienia szkoły; 

 Zakwaterowanie w ośrodku; 

 wyżywienie – 2 posiłki dziennie (według programu); 

 zajęcia językowe oraz realizacja zadań terenowych  

 zeszyty ćwiczeń i zadania językowe; 

 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 hotelu i w autokarze lokalnego przewoźnika); 

 bagaż rejestrowany; 

 możliwość wykupienia ubezpieczenia od rezygnacji – 229 zł/os. 
NIEZBĘDNE RZECZY: 

 paszport lub dowód osobisty; 

 karta EKUZ; 
 

ECM zastrzega sobie prawo do swobodnej zamiany poszczególnych punktów programu edukacyjno-językowego. 
 
Bank Alior O/Łódź, nr konta 21 2490 1057 0000 9900 1195 4019 (wpłaty PLN) 
PL03 2490 1057 0000 9904 1195 4019 SWIFT:    ALBPPLPW  (wpłaty GBP) 

 

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

SIERPIEŃ 2019 

 
 

2299 PLN +  85 GBP 
 

I rata do 30.03.2019 –  800 PLN 
II rata do 15.05.2019 –  600 PLN 

       III rata do  20.06.2019 – 899 PLN 
 

WRAZ Z III ratą wpłata waluty – 85 GBP 

Pakiet wejść dodatkowych 85 GBP: 

Eden Project, Tintagel Castle, rejs statkiem 

w Ilfracombe, National Aquarium w 

Plymouth, wizyta w Torquay, przewodnik w 

Bristolu 

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

