
 
Przepięknej stolicy Francji nie sposób jest pominąć na mapie swoich podróży. Niektórzy twierdzą nawet, że i mieszkanie w Paryżu nie wystarcza, by odkryć 
wszystkie tutejsze urokliwe miejsca i zakamarki, ale my podejmiemy wyzwanie i pokażemy Paryż z jego wieloma zabytkami, muzeami oraz jako światową 
stolicę architektury, mody, rozrywki i kultury. Program stwarza również możliwość podwyższenia kwalifikacji językowych - każdy uczestnik otrzymuje zeszyt 
ćwiczeń, a w nim zestawy gramatyczne, leksykalne, czytanki i część poświęconą ciekawostkom historycznym i kulturowym Francji. Ponadto każdego dnia 
realizujemy zadania językowe, które są wspaniałym pretekstem do nawiązania nowych znajomości i rozmów z rodowitymi Francuzami. Wieczorami 
spotykamy się na zajęciach podsumowujących to, co zobaczyliśmy i czego się nauczyliśmy.

  
PROGRAM: ________________________________________________  
DZIEŃ 1: Zbiórka uczestników o ustalonej godzinie. Wyjazd do Francji. 
DZIEŃ 2: Przyjazd do Francji. Projekt w Wersalu. Zakwaterowanie, odpoczynek po 
podróży. Obiadokolacja. Spotkanie organizacyjne - omówienie programu, rozdanie 
zeszytów językowych, wprowadzenie do zadań językowych. 
DZIEŃ 3: Śniadanie. Projekt w Paryżu - Pole Marsowe, dawny wojskowy plac paradny, 
na którym musztrowano jednocześnie do 10 tysięcy ludzi oraz miejsce, gdzie 
organizowano Wystawy Światowe, Wieża Eiffla (z zewn.), najsłynniejsza i najwyższa 
żelazna budowla Paryża, która od 1889 r. jest symbolem miasta, Ogrody Trocadero, z 
największą i najbardziej spektakularną fontanną Paryża, Łuk Triumfalny (z zewn.), 
upamiętniający sukcesy napoleońskiej Wielkiej Armii, Pola Elizejskie, najpiękniejsza ulica 
świata, Plac de la Concorde (Plac Zgody), Pałac Elizejski, główna siedziba prezydenta 
Francji, Most Aleksandra III, z którego można podziwiać wspaniałą perspektywę - od Pól 
Elizejskich aż po lśniące zlotem kopuły kościoła Inwalidów, Plac Vendome, najdroższy 
plac Europy, Ogrody Tuileries, najstarszy i największy park w Paryżu - zadania językowe. 
Możliwość hospitacji szkoły. Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych. 
DZIEŃ 4: Śniadanie. Projekt w Paryżu - Pont Neuf, najstarszy most Paryża, Kościół 
Saint Germain l'Auxerrois, najstarsza świątynia miasta, w której znajduje się nagrobek z 
sercem króla Jana Kazimierza, Luwr - jedno z najbogatszych muzeów na świecie, gdzie 
liczba wszystkich zgromadzonych eksponatów sięga 380 tysięcy, Centrum Pompidou (z 
zewn.), wyróżniające się oryginalną konstrukcją złożoną z kolorowych instalacji, Plac lgor-
Stravinsky, z niecodzienną fontanną, gdzie kolorowe monstra wypluwają wodę w 
nieprzewidywalnych kierunkach, Hotel de Ville, wspaniały budynek ratuszowy, Wyspa La 
Cite, największa wyspa na Sekwanie i historyczna kolebka Paryża, Katedra Notre - 
Damę, jedna z najbardziej znanych katedr na świecie, między innymi dzięki powieści 
„Dzwonnik z Notre Damę", francuskiego pisarza Victora Hugo, Sainte Chapelle, 
wyróżniająca się gigantycznymi, najstarszymi witrażami w Paryżu, ukazującymi 1134 
sceny biblijne, Dzielnica Łacińska, słynna dzielnica „drukarzy i studentów”, Panteon (z 
zewn.), paryska Świątynia Stawy oraz miejsce spoczynku Victora Hugo, Marii 
Sklodowskiej-Curie i Woltera, Sorbona (z zewn.), jeden z najstarszych na świecie 
uniwersytetów, Ogrody Luksemburskie, gdzie znajduje się Pałac Luksemburski - 
siedziba Senatu - zadania językowe. Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych. 
DZIEŃ 5: Śniadanie. Projekt w Paryżu - Muzeum Perfum Fragonard, w tym królestwie 
zapachów można poznać tajemnicę produkcji francuskich perfum, Kościół La Madeleine 
(z zewn.), wyglądem nawiązuje do ateńskiego Partenonu, Opera Garier, jeden z 
najpiękniejszych i największych teatrów muzycznych świata, dzielnica Montmartre: 
Bazylika Sacre Coeur, z największą na świecie mozaiką Plac Du Tertre, w XX wieku w 
okolicach placu mieszkało wielu znanych malarzy m.in. Pablo Picasso, Moulin Rouge 
(Czerwony Wiatrak) cieszący się ogromną sławą kabaret, gdzie występowały największe 
gwiazdy m. in. Edith Piaf - zadania językowe. Obiadokolacja. Podsumowanie zadań 
językowych. 
DZIEŃ 6: Śniadanie. Hospitacja szkoły, realizacja zadań językowych w miejscowości, w 
której mieści się szkoła lub innym atrakcyjnym miejscu znajdującym się w jej pobliżu albo 
projekt na miejscu - warsztaty językowe i realizacja wybranego programu edukacyjnego. 
Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych - caty program; ankieta ewaluacyjna. 
DZIEŃ 7: Śniadanie. Przygotowanie lunch pakietów. Wykwaterowanie. Możliwość 
realizacji  fakultetu w parku rozrywki Disneyland. 
DZIEŃ 8: Przyjazd do Polski. 

 

PROJEKTY EDUKACYJNE DO WYBORU: __________________  
• Tolerancja we współczesnym świecie na przykładzie obywateli UE; 
• Procesy integracyjne oraz formowanie się instytucji europejskich UE; 
• Kolonializm państw pozaeuropejskich; 
• Paryż jako kolebka światowej mody; 
• Wydarzenia i postacie historyczne, które ukształtowały Francję. 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
• transport komfortowym autokarem; 
• kierownik projektu z ramienia ECM; 
• opieka nauczycieli z ramienia szkoły; 
• zakwaterowanie w ośrodku; 
• wyżywienie - 2 posiłki dziennie (według programu); 
• 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 programów lokalnych, wejść i hospitacji szkoły; 
• depozyt 80 zl/os. (depozyt jest zwracany w przypadku niestwierdzenia 

uszkodzeń w hotelu i w autokarze); 
• możliwość wykupienia ubezpieczenia od rezygnacji –        
od 159 zł/os. 

 

NIEZBĘDNE RZECZY: 
 

• paszport lub dowód osobisty; 
• karta EKUZ realizowana przez NFZ. 

 

CENY PROJEKTU wg pakietów: 
 

WIZYTA 1599 ZŁ 

WYMIANA 1849 ZŁ 

WYMIANA+ 2149 ZŁ  

PROGRAM LOKALNY 

Panteon, Centrum Pompidou (taras widokowy), Muzeum D’orsay, Wieża Eiffla, Luk 
Triumfalny, wejście do pałacu w Wersalu, przygotowanie i realizacja hospitacji szkoły, 
zadania językowe w miejscowości, w której mieści się szkoła lub innym atrakcyjnym 
miejscu znajdującym się w jej pobliżu - 75 EUR/os. 
Fakultet w Disneyland – 45 EUR/os. 
 
ECM zastrzega sobie prawo do swobodnej zamiany poszczególnych punktów programu 
edukacyjno-językowego. 

 
 
 
 

  

 ul. Zakładowa 147A, 92-402 Łódź Telefon: 42 617 13 88 www.ecm.edu.pl  

FRANCJA - PARYŻ  
PROJEKT EDUKACYJNO-JĘZYKOWY 

PROGRAM Z JĘZYKIEM  
FRANCUSKIM LUB ANGIELSKIM 

Projekt samodzielny: 

 od 36 uczniów + 3 nauczycieli 

Projekt łączony: 

od 20 uczniów + 2 nauczycieli 

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

