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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 Allgäu na 

pograniczu trzech krajów – Niemiec, Austrii i Szwajcarii. 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 zarówno samego regionu Allgäu, jak i 

pozostałych dwóch niemieckojęzycznych krajów – Austrii i Szwajcarii. Zaplanowane projekty szkolne w Lindau, Garmisch-Partenkirchen, Immenstadt, Kempten, 

Bregencji czy Sankt Gallen dostarczą zapewne wielu niezapomnianych wrażeń. 

PROGRAM: 

DZIEŃ 1: Zbiórka uczestników o ustalonej godzinie. Wyjazd do Niemiec.  
DZIEŃ 2: Projekt w Kempten/Niemcy – stolicy regionu Allgäu, Hofgarten, ogród 
pałacowy przy rezydencji Fürstäbtliche, bazylika z dwuwieżową fasadą St. Lorenz, 
Rathausplatz, z ratuszem z 1474r. 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. Możliwość hospitacji szkoły. 
Projekt w Lindau/Niemcy – starówka z Kościołem św. Piotra (Peterskirche), 
wybudowany w VIII wieku, Stary Ratusz (Altes Rathaus) – fasada bogato zdobiona 
freskami, port z dwoma charakterystycznymi wieżami: Diebsturm i Mangturm – 
zadania językowe. Projekt w Sankt Gallen/Szwajcaria – Spisergasse, główna ulica 
starego miasta, Martkgasse, ulica prowadząca do kompleksu opactwa 
Benedyktynów - rzymskokatolickiej katedry, przykładu wielkiego karolińskiego 
założenia monastycznego, pomnik Vadiana, szwajcarskiego humanisty i reformatora 
– zadania językowe. Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych. 
DZIEŃ 4: Śniadanie. Przygotowanie lunch pakietów. Projekt w Oberstdorfie/Niemcy 
– najpopularniejszy kurort oraz ośrodek sportów zimowych Niemiec, Seelenkapelle, z 
typowym dla tego regionu malowidłem na fasadzie z XVI wieku oraz dwie połączone 
ze sobą w 1707 roku kaplice: Lorettokapelle oraz Josephskapelle, skocznia 
narciarska Schattenberg-Skistadion – zadania językowe. Możliwość realizacji 
projektu fakultatywnego w Hohenschwangau/Niemcy – zamek Neuschwanstein. 
Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych.  
DZIEŃ 5: Śniadanie. Przygotowanie lunch pakietów. Możliwość realizacji hospitacji 
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.  
DZIEŃ 6: Śniadanie. Przygotowanie lunch pakietów. Projekt w Bregencji/Austria – 
średniowieczna część miasta Oberestadt ze słynną Martinsturm, średniowieczną 
wieżą Św. Marcina, Seeufer, wybrzeże jeziora Bodeńskiego, Markt, plac rynkowy – 
zadania językowe. Projekt fakultatywny w Vaduz/Liechtenstein. Obiadokolacja. 
Podsumowanie zadań językowych. 
DZIEŃ 7: Śniadanie. Przygotowanie lunch pakietów. Dzień do dyspozycji grupy, 
możliwe dodatkowe warsztaty językowe na miejscu w ośrodku, podsumowanie zadań 
językowych z całego projektu, ankieta ewaluacyjna. Projekt fakultatywny w 
Monachium/Niemcy. W godzinach wieczornych wyjazd do Polski.  
DZIEŃ 8: Przyjazd do Polski. 
 
 
 

PROJEKTY EDUKACYJNE DO WYBORU:  

• Projekt europejski: Udział Austrii, Niemiec i Szwajcarii w życiu Europy; 

• Projekt kulturowy: Różnice kulturowe i językowe pomiędzy krajami 

niemieckojęzycznymi; 

• Projekt dziennikarski: Polska w prasie zagranicznej; 

• Projekt sportowy: Zimowe areny sportowe w krajach niemieckojęzycznych i 

ich bohaterowie; 

• Projekt literacki: Znani twórcy literatury pochodzący z krajów 

niemieckojęzycznych. 

 

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 programów lokalnych, wejść i hospitacji szkoły; 

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

uszkodzeń w ośrodku i w autokarze); 

• istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia od rezygnacji – od 124 zł/os. 
 
NIEZBĘDNE RZECZY:  

• paszport lub dowód osobisty; 

• karta EKUZ wydawana przez NFZ. 

 

 

CENY PROJEKTU: 

WIZYTA  1249 ZŁ 

WYMIANA 1549 ZŁ  

WYMIANA+ 1849 ZŁ 

 

PROGRAM LOKALNY 
 
Zamek Neuschwanstein, kolejka linowa w Bregencji, projekt w Monachium, projekt w 

Vaduz/Liechtenstein, Muzeum Narodowe w Liechtensteinie, 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.  

 

 

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

językowego. 

 

NIEMCY – AUSTRIA – 

SZWAJCARIA  
PROJEKT EDUKACYJNO-JĘZYKOWY 

PROGRAM  

Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM 

 
Projekt samodzielny: 

od 36 uczniów + 3 nauczycieli 

Projekt łączony: 

od 20 uczniów + 2 nauczycieli 

 

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

