
 
 

 
 

 
 

 
 

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   ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:   

DZIEŃ 1   Zbiórka na lotnisku. Wylot do Szkocji. Falkirk Wheel* - winda obrotowa o 

funkcji śluzy wielostopniowej lub pochylni, przypominającej zasadą działania "diabelski 

młyn’. Obiadokolacja. Zakwaterowanie w   ośrodku,  odpoczynek   po   podróży. Spotkanie 

organizacyjne - omówienie programu, rozdanie zeszytów edukacyjnych, wprowadzenie 

do zadań językowych.  

DZIEŃ  2  Śniadanie.  Przygotowanie  lunch  pakietów.  Projekt  w  Edynburgu – 

Scottish Parliament, wzbudzająca liczne  kontrowersje  siedziba  szkockiego  

parlamentu, Our Dynamic Earth*, Edinburgh Dungeon*, Muzeum Narodowe Szkocji, 

otwarte w 2006 r., cieszące się popularnością wśród młodzieży, w swoich zbiorach 

posiada eksponaty tak różne, jak wczesna forma gilotyny czy wypchana figura sklonowanej 

owieczki Dolly, Edinburgh  Castle /z zewn./,  położony  na  szczycie  wygasłego  

wulkanu  zamek,  świadek kluczowych wydarzeń dla historii Szkocji, Royal Mile 

centralnie położony ciąg ulic, łączący zamek z Pałacem Holyrood /z zewn./, 

rezydencji monarchów brytyjskich w Szkocji,   zadania  językowe  w  centrum miasta. 

Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych. 

 DZIEŃ 3 Śniadanie. Przygotowanie lunch pakietów. Realizacja hospitacji szkockiej 

szkoły. Wyjazd w kierunku Inverness. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Podsumowanie 

zadań językowych. 

DZIEŃ 4 Śniadanie. Jacobite Railway* - uważana za jedną z najbardziej  

spektakularnych tras kolejowych na świecie - Fort William (największe miasto 

Highlands, przejazd między innymi wiaduktem Glenfinnan znanym z serii filmów o 

Harry’m Potterze) – Mallaig (miasteczko rybackie, ostatni przystanek na trasie). Loch 

Ness Centre & Exhibition*, idealne wprowadzenie do 500 milionów lat pełnej tajemnic 

historii Loch Ness i wyjaśnienie legendy słynnego potwora Nessie. Urquhart Castle* - to 

właśnie z terenów, na których znajduje się zamek Nessie 'widziana' była najczęściej.  

Przygotowanie lunch pakietów.  

DZIEŃ 5 Śniadanie. Projekt w Highlands* (cały dzień spędzony z lokalnym 

przewodnikiem), Isle of Skye, druga co do wielkości wyspa w Szkocji, największa, a 

zarazem położona najbardziej na północ w archipelagu Hebrydów, przejazd Five Sisters 

of Kintail, jedną z najbardziej spektakularnych tras wiodących przez Highlands. Eilean 

Donan Castle*, XIII-wieczna twierdza Clanu Mackenzich, ze względu na wyjątkowe 

położenie, prawdopodobnie najchętniej fotografowany zamek w Szkocji. Ostateczny 

kształt drugiej części dnia będzie uzależniony od warunków pogodowych, Elgol, 

wielokrotnie filmowana niewielka wioska, gdzie po klęsce Jakobitów ukrywał się Bonnie 

Prince Charlie. W drodze powrotnej będziemy podążać trasą Lochcarron, po drodze 

zobaczymy m.in. Black Isle, Moray Firth wraz Beauly Firth, największe szkockie zatoki. 

Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych. 

DZIEŃ 6 Śniadanie. Przygotowanie lunch pakietów. Wykwaterowanie, przejazd na 

lotnisko komunikacją miejską lub autokarem, wylot do Polski.  

· transport tanimi liniami lotniczymi, na miejscu komunikacją lokalną lub wynajętym 

autokarem, 

· kierownik projektu z ramienia ECM, 

· opieka nauczycieli z ramienia szkoły, 

· zakwaterowanie w 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, 

· bagaż podręczny, 

· ubezpieczenie NNW i KL. 

DODATKOWO PŁATNE:   

· koszt pakietów dodatkowych, wejść i hospitacji szkoły, 

· możliwość wykupienia ubezpieczenia od rezygnacji – od 249 zł 
zł/os. 

NIEZBĘDNE RZECZY:   

· paszport lub dowód osobisty, 

· karta EKUZ wydawana przez NFZ. 

CENY PROJEKTU:   

2499 ZŁ  

 
+ koszt pakietu wejść dodatkowych 

 

 

 

PAKIET 1 – Edinburgh Castle, Falkirk Wheel, Highlands Tour – wyspa Skye, Loch 

Ness Centre & Exhibition, Urquhart Castle - 50 GBP/os 

 

* pakiety opcjonalne dla chętnych                                                                 

 

PAKIET 2 – Eilean Donan Castle + Jacobite Railway - 40 GBP/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 GBP/os. 

 
 
Nr konta Alior Bank: 21 2490 1057 0000 9900 1195 4019 (wpłaty PLN) 
 

Rachunek w GBP: PL03 2490 1057 0000 9904 1195 4019 SWIFT ALBPPLPW  
 

W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika, nazwa szkoły, Szkocja. 

 

 

 

 

 

PROJEKTY EDUKACYJNE DO WYBORU:   
· Projekt kulturowy – znaczenie kultury życiu mieszkańców Wielkiej Brytanii. 

· Projekt europejski – znaczenie Szkocji w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania na tle 

Europy. 

· Wydarzenia i postacie historyczne, które ukształtowały Szkocję i Wielką Brytanię. 

· Życie w Wielkiej Brytanii według rządowego przewodnika dla nowych rezydentów 

czyli co musisz wiedzieć żeby stać się obywatelem Wielkiej Brytanii. 

· Anglia i Szkocja, starzy wrogowie, nowi przyjaciele? 

ECM zastrzega sobie prawo do realizacji hospitacji szkół podczas projektów edukacyjno-językowych 

według kalendarza szkolnego aktualnego w kraju szkoły goszczącej. 

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

 

Projekt samodzielny: 

od 36 uczniów + 3 nauczycieli 

Projekt łączony: 

od 20 uczniów + 2 nauczycieli 

 
 

Lowlands + 
Highlands 

SZKOCJA – SAMOLOTEM 
PROJEKT EDUKACYJNO-JĘZYKOWY 

  

 

 

 

  

 

 

Listopad – marzec      2499 zł 
Pozostałe miesiące     2599 zł 
 
+ obowiązkowo płatny pakiet: 

 

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

