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Głównym celem projektu jest zachęcenie uczniów z Polski do kontaktów i wymiany z młodzieżą z Niemiec, a przy okazji poznanie zwyczajów regionu Eifel na 

pograniczu trzech krajów – Niemiec, Belgii i Holandii. To doskonała okazja, aby w praktyce poznać różne odmiany języka niemieckiego oraz 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 tych trzech krajów i regionów. Ponadto codzienne zajęcia językowe i praca w grupach 

wzbogacą słownictwo uczestników projektu. 

PROGRAM:  

DZIEŃ 1: Zbiórka uczestników o ustalonej godzinie. Wyjazd do Niemiec.  

DZIEŃ 2: Projekt w Kolonii/Niemcy - Katedra św. Piotra i Najświętszej Marii Panny, 
archikatedra, największy i najważniejszy kościół niemieckiej Kolonii, średniowieczne 
stare miasto. Zakwaterowanie w ośrodku młodzieżowym, odpoczynek po podróży. 
Obiadokolacja. Spotkanie organizacyjne – omówienie programu, rozdanie zeszytów 
edukacyjnych, wprowadzenie do zadań językowych. 

DZIEŃ 3: Śniadanie. Przygotowanie lunch pakietów. Projekt w Maastricht/Holandia – 
prawdopodobnie najstarszym mieście Holandii, w którym w 1992 r. podpisano słynny 
Traktat o Unii Europejskiej, główny plac miejski – Vrijthof i Helpoort – XIII-wieczna 
brama miejska – zadania językowe. Projekt w Liege/Belgia – katedra św. Pawła, 
główna świątynia diecezji Liege, w której znajduje się skarbiec i grób św. Lamberta, 
Place Lambert, centralny plac miasta z XVI-wiecznym pałacem biskupa Liege, Place 
de Marche z kolumną Perron – symbolem miasta, ratusz miejski z 1714 r., Opera 
Royal – 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. 
Możliwość realizacji projektu fakultatywnego w Luksemburgu. Obiadokolacja. 
Podsumowanie zadań językowych.  

DZIEŃ 5: Śniadanie. Przygotowanie lunch pakietów. Projekt w Bonn/Niemcy – od 
1949 do 1991 stolicy RFN, Kurfürstliches Schloss – barokowy pałac elektorski 
mieszczący Uniwersytet Boński, rynek - starówka, na którym znajduje się 
późnobarokowy ratusz oraz fontanna upamiętniająca elektora Maksymiliana Fryderyka, 
Münsterplatz i katedra św. Marcina – przykład nadreńskiej architektury romańskiej, 
pomnik Ludwiga van Beethovena – zadania językowe. Możliwość realizacji projektu 
fakultatywnego w Spa/Belgia. Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych z 
całego projektu, ankieta ewaluacyjna. 

DZIEŃ 6: Śniadanie, przygotowanie lunch pakietów, wykwaterowanie z ośrodka. 
Projekt w Koblencji/Niemcy – Deutsches Eck u zbiegu Renu i Mozeli z monstrualnym 
konnym pomnikiem cesarza Wilhelma I, katedra św. Kastora, Pałac Elektorski, 
twierdza Ehrenbreitstein, górująca nad miastem na wysokim brzegu Renu. W 
godzinach wieczornych wyjazd do Polski. 

DZIEŃ 7: Przyjazd do Polski. 

 

 

PROJEKTY EDUKACYJNE DO WYBORU:  

 Projekt europejski: Instytucje Unii Europejskiej – wyzwania XXI wieku; 

 Projekt kulturowy: Wzajemne zrozumienie między młodymi ludźmi z różnych 

środowisk społecznych, religijnych i etnicznych; 

 Projekt dziennikarski: Dziennikarstwo obywatelskie „Jak mieć wpływ na to, co 

wokół Was się dzieje?”; 

 Projekt geograficzny: Park narodowy Eifel – region nietknięty ręką człowieka; 

 Projekt ekonomiczny: Unia Europejska jako związek gospodarczy – wyzwania 

i zagrożenia. 

 

 

 

 

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 80zł/os. (depozyt jest zwracany w przypadku niestwierdzenia 

uszkodzeń w ośrodku i w autokarze); 

 istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia od rezygnacji – od 114 zł/os. 
 

NIEZBĘDNE RZECZY: 

 paszport lub dowód osobisty; 

 karta EKUZ wydawana przez NFZ. 
 
 

 

CENA PROJEKTU:     

Kwiecień – październik                                       1199 ZŁ  

Listopad – marzec                                         1149 ZŁ 

 

 

+ obowiązkowo płatny pakiet: 
PAKIET 1 – Muzeum Czekolady/Kolonia, fakultet w Spa/Belgia, kolejka linowa/Koblencja 

– 45 EUR/os. 

 

* pakiety opcjonalne dla chętnych: 
PAKIET 2 –Fakultet w Luksemburgu, zamek w Stavelot – muzeum miasta – 45 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. 

NIEMCY – BELGIA – 

HOLANDIA (LUKSEMBURG) 
PROJEKT EDUKACYJNO-JĘZYKOWY 

PROGRAM  

Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM 

LUB FRANCUSKIM 

Projekt samodzielny: 

od 36 uczniów + 3 nauczycieli 

Projekt łączony:  

od 20 uczniów + 2 nauczycieli 

 

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

