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Trasa projektu wiedzie poprzez wyjątkowe krajobrazy najbardziej południowego z austriackich landów, w bliskości granicy z Włochami oraz Słowenią. Austria to 

zamożny kraj niemieckojęzyczny leżący w centrum Europy, składający się z dziewięciu przepięknych landów. Oprócz fascynującego, pełnego historii i zabytków 

Wiednia, kraj ten kojarzy się chyba głównie z ośnieżonymi szczytami alpejskimi i narciarskim szaleństwem. Cała Austria urzeka pięknem krajobrazu, nieskażoną 

przyrodą i piękną architekturą. Dodatkowo wyjazd daje możliwość poznania wyjątkowego obszaru trójkąta trzech krajów – Austrii, Włoch i Słowenii. Projekt stwarza 

możliwość poznania 3 różnych kultur, historii i krajobrazów. Trasa powrotna wiedzie przez cesarski Wiedeń, pełen malowniczych uliczek i placów, z przepływającym 

wartkim nurtem majestatycznego Dunaju. Młodzież na poszczególnych etapach projektu realizuje językowe zadania terenów w Klagenfurcie, Villach, Lubljanie oraz 

Wiedniu, istnieje także możliwość wizyty w szkole austriackiej, która w ostatnich latach przeszła spore zmiany organizacyjne. 

PROGRAM: 

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

DZIEŃ 2: Zakwaterowanie w pensjonacie w okolicy Villach, odpoczynek po podróży. 
Obiadokolacja. Spotkanie organizacyjne – omówienie programu, rozdanie zeszytów 
językowych, wprowadzenie do zadań językowych.  

DZIEŃ 3: Śniadanie. Przygotowanie lunch pakietów. Projekt w Villach/Austria – 
wyłączone z ruchu kołowego centrum miasta, długi, wąski Hauptplatz, gotycki kościół 
parafialny St. JakobKirche, z najwyższą wieżą w całej Karyntii, skocznia narciarska 
Villacher Alpenarena – zadania językowe. Podsumowanie zadań językowych, 
obiadokolacja. 

DZIEŃ 4: Śniadanie. Przygotowanie lunch pakietów. Projekt w Klagenfurcie/Austria 
– budynek Parlamentu Krajowego Karyntii, dwa główne place miejskie – Neuer i Alter 
Platz, pomnik osobliwego smoka Lindwurma – symbolu miasta, rekreacyjna dzielnica 
miasta – stadion Wörthersee Hypo-Arena, plaża miejska nad jeziorem Wörthersee – 
zadania językowe. Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych. 

DZIEŃ 5: Śniadanie. Przygotowanie lunch pakietów. Możliwość realizacji hospitacji 
szkoły, realizacja zadań językowych, w miejscowości, w której mieści się szkoła. 
Projekt w Ossiacher See. Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych. 

DZIEŃ 6: Śniadanie. Przygotowanie lunch pakietów. Projekt w Lubljanie/Słowenia – 
plac Prešerena, główne miejsce spotkań mieszkańców stolicy, kościół Zwiastowania, 
jeden z symboli miasta; Potrójny Most, jedno z najsłynniejszych dzieł Plečnika, 
największego architekta Lublany; kolumnada Plečnika, rzymskokatolicka katedra św. 
Mikołaja, Pałac Biskupi, ratusz, Most Szewców, Zamek Lublański, doskonały punkt 
widokowy – zadania językowe. Możliwość realizacji projektu fakultatywnego w 
Udine/Włochy. Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych z całego projektu, 
ankieta ewaluacyjna. 

DZIEŃ 7: Śniadanie. Przygotowanie lunch pakietów. Wykwaterowanie z ośrodka. 
Projekt w Wiedniu/Austria – Schloss Schönbrunn (z zewn.), barokowy pałac 
cesarski z 1441 komnatami, Hofburg, wielki kompleks pałacowy rodu Habsburgów 
panującego przez wiele pokoleń, Kärntnerstrasse, Plac Graben, jedno z 
najważniejszych miejsc w Wiedniu, Katedra Świętego Szczepana Męczennika, 
najważniejsza i jedna z najstarszych świątyń w stolicy Austrii. W godzinach wieczornych 
wyjazd do Polski. 

DZIEŃ 8: Przyjazd do Polski. 

 

PROJEKTY EDUKACYJNE DO WYBORU:  

 Projekt kulturowy: Prawa i obowiązki w społeczeństwie multikulturowym; 

 Projekt europejski: Obywatelstwo europejskie i jak ono się różni od innych 

rodzajów obywatelstwa; 

 Projekt dziennikarski: Rola dziennikarza we współczesnym świecie; 

 Projekt sportowy: Zimowe sporty na terenie austriackich Alp;  

 Projekt ekologiczny: Rezerwaty przyrody w Europie zachodniej; 

 Projekt patriotyczny: Społeczeństwo polskie w Europie zachodniej. 

 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:  

 transport komfortowym autokarem; 

 kierownik projektu z ramienia ECM; 

 opieka nauczycieli z ramienia szkoły; 

 zakwaterowanie w pensjonacie/hostelu, 

 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. 

 

CENY PROJEKTU:  
 
 

1299 ZŁ  

Kwiecień – październik                                       1299 ZŁ  

Listopad - marzec                    1149 ZŁ 

 
 
+ obowiązkowo płatny pakiet: 
PAKIET 1 – Affenberg Landskron (zoo w Villach), Minimundus (miniaturowy świat na 

jeziorze Wörthersee), Projekt w Ossiach/Ossiacher See – 45 EUR/os. 

 

*pakiety opcjonalne dla chętnych:  
PAKIET 2 – Schloss Schönbrunn/Wiedeń, Projekt w Udine/Włochy – 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. 

 

AUSTRIA – SŁOWENIA – 

(WŁOCHY) 
PROJEKT EDUKACYJNO-JĘZYKOWY 

 
PROGRAM  

Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM 

LUB ANGIELSKIM 

Projekt samodzielny: 

od 36 uczniów + 3 nauczycieli 

Projekt łączony:  

od 20 uczniów + 2 nauczycieli 

 

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

