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Stolica Niemiec to pulsująca życiem aglomeracja, przed upadkiem muru berlińskiego symbol zimnej wojny i podziału Europy na dwa obozy. Obecnie miasto przeżywa swój 

ponowny rozkwit i jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się punktów na mapie Europy. Berlin oferuje mnóstwo atrakcji dla licznie odwiedzających go osób z zewnątrz, 

a w szczególności dla młodych ludzi, bowiem włodarzom miasta zależy na modnym i niestandardowym postrzeganiu stolicy Niemiec. Program projektu obejmuje liczne zadania 

językowe, podczas których młodzież w niewielkich grupach zdobywa odpowiedzi na postawione pytania, a te nierzadko odbywają się w ciekawych i wyjątkowych miejscach. 

Dodatkowo istnieje możliwość organizacji hospitacji w szkole celem spotkania i międzynarodowej wymiany doświadczeń uczestników projektu. 

PROGRAM: 

DZIEŃ 1: Zbiórka uczestników o ustalonej godzinie. Wyjazd do Berlina. 
Zakwaterowanie w ośrodku, odpoczynek po podróży. Obiadokolacja. Spotkanie 
organizacyjne – omówienie programu, rozdanie zeszytów językowych, 
wprowadzenie do zadań językowych. 
DZIEŃ 2: Śniadanie. Przygotowanie lunch pakietów. Projekt w Berlinie – 
Alexanderplatz ze słynną Wieżą Telewizyjną mierzącą 365 m, gotycki kościół 
Mariacki, położony na terenie rozległego zieleńca pomiędzy Alexanderplatz i rzeką 
Sprewą, Rotes Rathaus, ratusz wybudowany z czerwonej cegły, Museumsinsel, 
słynna wyspa muzeów, Humboldt-Universität, najstarsza uczelnia Berlina, Unter 
den Linden, aleja „Pod Lipami” – zadania językowe. Obiadokolacja. 
Podsumowanie zadań językowych. 
DZIEŃ 3: Śniadanie. Przygotowanie lunch pakietów. Projekt w Berlinie – 
Reichstag, siedziba niemieckiego Parlamentu, Brama Brandenburska, symbol 
pokoju i wolności i jedyna zachowana brama spośród 18 wchodzących w skład 
dawnych murów miejskich, Holocaust-Mahnmal pomnik upamiętniający zagładę 
Żydów podczas II wojny światowej, Checkpoint Charlie, jedno z najbardziej 
znanych przejść granicznych między NRD a Berlinem Zachodnim, pozostałości 
Muru Berlińskiego, Potsdamer Platz, jeden z największych i najruchliwszych 
placów w centralnym Berlinie – zadania językowe. Obiadokolacja. Podsumowanie 
zadań językowych. 
DZIEŃ 4: Śniadanie. Przygotowanie lunch pakietów. Możliwość realizacji 
hospitacji szkoły, realizacja zadań językowych, w miejscowości, w której mieści 
się szkoła. Projekt w Poczdamie. Obiadokolacja. Podsumowanie zadań 
językowych. 
DZIEŃ 5: Śniadanie. Przygotowanie lunch pakietów. Projekt w Berlinie – Schloss 
Charlottenburg, jedyna zachowana rezydencja królewska w mieście z ogrodami 
pałacowymi, bulwar Ku-Damm, najelegantsza ulica Berlina, wytyczona w latach 
80. XIX wieku, Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche, pozostałości potężnej 
neoromańskiej świątyni, Tiergarten, największy berliński park miejski – zadania 
językowe. Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych. 
DZIEŃ 6: Śniadanie. Przygotowanie lunch pakietów. Możliwość realizacji projektu 
fakultatywnego w Dreźnie lub projektu w Berlinie – dzień do dyspozycji grupy, 
podsumowanie zadań językowych z całego programu, ankieta ewaluacyjna, 
wykwaterowanie z ośrodka. W godzinach wieczornych wyjazd do Polski. 
DZIEŃ 7: Przyjazd do Polski. 

 
 

PROJEKTY EDUKACYJNE DO WYBORU:  

 Projekt kulturowy: Berlin – mieszanka wyznań, ras i narodowości; 

 Projekt europejski: Znaczenie Berlina w funkcjonowaniu zjednoczonej 

Europy; 

 Projekt dziennikarski: Rola dziennikarza we współczesnym świecie; 

 Projekt historyczny: Jak Berlin zmieniał się na przełomie wieków; 

 Projekt patriotyczny: Relacje polsko-niemieckie wczoraj i dziś; 

 Projekt ekonomiczny: Droga Niemiec od klęski po II wojnie światowej aż 

do potęgi gospodarczej XXI wieku. 

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 zł/os. (depozyt jest zwracany w przypadku niestwierdzenia 

uszkodzeń w ośrodku i w autokarze); 

 istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia od rezygnacji – od  89 zł/os. 
 
NIEZBĘDNE RZECZY:  

 paszport lub dowód osobisty; 

 karta EKUZ wydawana przez NFZ. 

 

 

CENY 
PROJEKTU:
     

Kwiecień – październik     999 ZŁ 

Listopad - marzec    899 ZŁ 

+ obowiązkowo płatny pakiet: 
PAKIET 1 – Wieża telewizyjna na Alexanderplatz, katedra Berliner Dom, Muzeum 

Pergamonu, fakultet w Poczdamie – 50 EUR/os. 

 

*pakiety opcjonalne dla chętnych:  

PAKIET 2 - ZOO, fakultet w Dreźnie, Aquapark Tropical Island – 70 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. 

 

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

