
 
Celem projektu edukacyjno-językowego jest poznanie kultury, tradycji, obyczajów Belgii, Holandii i Niemiec. Głównym celem projektu jest poznanie zwyczajów panujących w 

odwiedzanych krajach oraz przełamanie bariery językowej. Młodzież będzie miała za zadanie wykonanie konkretnych zadań polegających na posługiwaniu się językiem obcym, 

przeprowadzanie wywiadów z mieszkańcami oraz uzyskaniu od nich odpowiedzi na pytania związane z tradycjami, życiem codziennym i historią odwiedzanych miejsc. Jednym z 

nich jest Bruksela, która zwana jest „Stolicą czekolady”, „Sercem Europy” i uważana za najbardziej zbiurokratyzowane miasto na świecie. Na milion mieszkańców przypada tam 700 

tys. urzędników. Miasto to jest także nowoczesną europejską stolicą siedzibą instytucji Unii Europejskiej, a życie codzienne toczy się tam w dwóch równouprawnionych językach. 

Brugia oraz Antwerpia z przepięknymi starówkami o nietuzinkowej zabudowie starych domów cechowych. Kolonia z jedną z największych katedr na świecie a także Maastricht, w 

którym podpisany traktat dał podwaliny do utworzenia Unii Europejskiej. 

                  PROJEKTY EDUKACYJNE DO WYBORU:
 

DZIEŃ 1: Zbiórka uczestników o ustalonej godzinie. 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, Humboldt-Universitat, najstarsza uczelnia Berlina, 

Unter den Linden, aleja „Pod Lipami” - zadania językowe. Obiadokolacja. 

Podsumowanie zadań językowych. 

DZIEŃ 2: Śniadanie. Rozdanie lunch pakietów. Projekt w Berlinie, 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. Przejazd dalej w 

kierunku ośrodka w Belgii. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Podsumowanie zadań 

językowych. 

DZIEŃ 3: Śniadanie. Rozdanie lunch pakietów. Projekt w Brukselli - stolicy Europy. W 

programie m.in. dzielnica UE, w której zlokalizowane są budynki Parlamentu 

Europejskiego, Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej.  

Przejście do Palais Royal (z zewn.) - pałacu, który zamieszkuje rodzina królewska, 

Grotę Markt - zabytkowy rynek miasta, jeden z najpiękniejszych placów Europy 

pozwala prześledzić symbolikę, historię i tradycję cechów, a strzelista wieża 

ratuszowa dodaje miejscu lekkości i elegancji. Fontanna Manneken Pis - słynny 

siusiający chłopczyk to jeden z symboli kraju. Galeria św. Huberta - najstarsze centrum 

handlowe w Europie, Katedra św. Michała i Guduli (z zewn.) - zadania językowe.  

Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych. 

DZIEŃ 4: Śniadanie. Rozdanie lunch pakietów. Projekt w Brugii - miasto na wodzie 

odzwierciedlające gotyk ze szczyptą renesansu, w którym znajdują się setki 

mieszczańskich kamieniczek, budowanych w średniowieczu przez bogacących się 

kupców. Zabytkowe śródmieście, katedra św. Salwatora (z zewn.), bazylika Świętej Krwi 

(z zewn.), gdzie wystawiana jest relikwia z fiolką krwi Chrystusa, zabytkowy ratusz, 

opcjonalnie rejs po kanałach rzecznych - zadania językowe. Obiadokolacja. 

Podsumowanie zadań językowych. 

DZIEŃ 5: Śniadanie. Rozdanie lunch pakietów. Fakultatywnie projekt w Antwerpii - 

Grotę Markt - główny rynek miasta ze wspaniałą rzeźba nawiązującą do historii nazwy 

miasta, dzielnica portowa, dom Rubensa (z zewn.), diamentowa dzielnica, jako, że 

Antwerpia jest światowym ośrodkiem handlu diamentów - zadania językowe. 

Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych  

DZIEŃ 6: Śniadanie. Rozdanie lunch pakietów. Drugi dzień projektu w Brukseli- 

warsztaty językowe i realizacja wybranego programu edukacyjnego. Obiadokolacja. 

Podsumowanie zadań językowych. 

DZIEŃ 7: Śniadanie. Rozdanie lunch pakietów. Ankieta ewaluacyjna. 

Wykwaterowanie. Projekt w Kolonii - czwartego co do wielkości miasta w Niemczech, 

wejście do najważniejszej katedry, budowanej przez ponad 600 lat. Opcjonalnie 

Muzeum Czekolady przedstawiające historię oraz metody produkcji czekolady. 

DZIEŃ 8: Przyjazd do Polski 

• Procesy integracyjne oraz formowanie się instytucji europejskich UE; 

• Unia Europejska - plusy i minusy członkostwa; 

• Instytucje europejskie - kompetencje, zakres prac, najważniejsze ustawy dla UE; 

• Społeczeństwo informacyjne XXI wieku; 

• Tolerancja we współczesnym świecie na przykładzie obywateli UE. 

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; 

• 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); 
• możliwość wykupienia ubezpieczenia od rezygnacji -  129 zł/os. 

 

NIEZBĘDNE RZECZY: 

• paszport lub dowód osobisty;S 

• karta EKUZ wydawana przez NFZ. 

CENA PROJEKTU 

+ dla chętnych poniższe pakiety 

PAKIET 1 - Parlamentarium, rejs po Brugii, Wieża telewizyjna w Berlinie,  Minimundus w Brukseli 

-50 EUR/os. 

PAKIET 2 – Parlamentarium, rejs po Brugii, Fakultet w Antwerpii, Wieża telewizyjna w Berlinie, 

Minimundus w Brukseli, Muzeum czekolady w Kolonii – 85 EUR/os.  

 

ECM zastrzega sobie prawo do swobodnej zamiany poszczególnych punktów programu 
edukacyjno-językowego

 

PROGRAM: 

1299 ZŁ 

BELGIA – NIEMCY 
PROJEKT EDUKACYJNO-JĘZYKOWY 

PROGRAM Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM LUB 
FRANCUSKIM 

Projekt samodzielny: 
Od 36 uczniów + 3 nauczycieli 

Projekt łączony: 
Od 20 uczniów + 2 nauczycieli 
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