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Udział w projekcie daje wyśmienitą okazję do sprawdzenia swoich umiejętności posługiwania się językiem niemieckim i to zarówno jeśli chodzi o tzw. „Hochdeutsch” jak 

również jego szwajcarską odmianę, a więc „schwytzerdütsch”. Zadania językowe różnego stopnia trudności stwarzają szansę interakcji językowej, co stanowi nie lada 

wyzwanie, ale jednocześnie przynosi bardzo dobry efekt językowy. Dodatkowo wyjazd daje możliwość poznania wyjątkowego obszaru trójkąta trzech krajów – Niemiec, Francji 

i Szwajcarii. Każde z tych państw różni się pod względem historii, kultury, przyrody a całość stanowi ciekawą i nietypową mozaikę. Uzupełnieniem 

pracy językowej są zajęcia edukacyjne w Konstancji, Stuttgarcie, Tuttlingen oraz Strassburgu a także w Stein am Rhein w Szwajcarii, przygotowane 

indywidualnie dla danej grupy szkolnej. Częścią integralną projektu jest wizyta w szkole niemieckiej i spotkanie z rówieśnikami. 

PROGRAM:  

DZIEŃ 1: Zbiórka uczestników o ustalonej godzinie. Wyjazd do Niemiec.  
DZIEŃ 2: Zakwaterowanie w ośrodku, odpoczynek  po  podróży. 
Obiadokolacja. Spotkanie  organizacyjne –  omówienie programu, rozdanie 
zeszytów językowych, wprowadzenie do zadań językowych. 
DZIEŃ 3: Śniadanie. Przygotowanie lunch-pakietów. Projekt w 
Konstancji/Niemcy – Budynek konklawe (Konzilgebäude), miejsce wyboru 
papieża Marcina V, statua Imperii, posąg u wejścia do portu w Konstancji, 
upamiętniający sobór, który obradował w mieście w latach 1414-1418, pomnik 
generała Ferdynanda Zeppelina, średniowieczna starówka z ratuszem 
miejskim, katedra pw. Najświętszej Maryi Panny, symbol dawnej diecezji 
rzymskokatolickiej – zadania językowe. Możliwość hospitacji szkoły. 
Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych. 
DZIEŃ 4: Śniadanie. Przygotowanie lunch pakietów. Projekt w 
Strassburgu/Francja – dzielnica europejska – budynki Rady Europy, 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Parlamentu Europejskiego 
(możliwa wizyta edukacyjna w PE). Centrum Strassburgu - Katedra Notre-
Dame, najważniejsza świątynia katolicka miasta, La Petit France, dawna 
dzielnica rybaków i garbarzy, Place Kleber, największy plac w handlowym 
centrum miasta – 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 lub innym atrakcyjnym miejscu znajdującym się w jej pobliżu 
albo projekt na miejscu - warsztaty językowe i realizacja wybranego programu 
edukacyjnego. Możliwość realizacji projektu fakultatywnego w Tribergu. 
Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych. 
DZIEŃ 6: Śniadanie. Przygotowanie lunch pakietów. Projekt w Schaffhausen 
nad wodospadami Rheinfall, największymi pod względem przepływu wody 
wodospadami w Europie– zadania językowe. Możliwość realizacji projektu 
fakultatywnego w Zurychu. Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych 
z całego programu, ankieta ewaluacyjna. 
DZIEŃ 7: Śniadanie. Przygotowanie lunch pakietów. Wykwaterowanie z 
ośrodka. Projekt w Stuttgarcie – stolicy Badenii-Wirtembergii: Königstrasse, 
najdłuższa i najbardziej ruchliwa ulica handlowa, Schlossplatz, serce miasta, 
główne miejsce spotkań mieszkańców miasta, położony przed Neues Schloss, 
nowym pałacem królewskim, Schillerplatz z pierwszym, ustanowionym w 
Niemczech, pomnikiem znanego niemieckiego poety Fredricha Schillera oraz z 
kolegiatą Stiftskirche, przejazd do dzielnicy Cannstatt, gdzie znajduje się 
stadion Mercedes-Benz-Arena (z zewn.), a także fabryka Mercedesa. W 
godzinach wieczornych wyjazd do Polski. 
DZIEŃ 8: Przyjazd do Polski. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROJEKTY EDUKACYJNE DO WYBORU:  

• Projekt europejski: Instytucje Unii Europejskiej – ich wpływ 

na młode pokolenie; 

• Projekt kulturowy: Prawa i obowiązki w społeczeństwie multikulturowym; 

• Projekt dziennikarski: Dziennikarstwo obywatelskie „Jak mieć wpływ na to, co 

wokół Was się dzieje?”; 

• Projekt patriotyczny: Tożsamość narodowa Niemców i Polaków w Unii 

Europejskiej; 

• Projekt ekonomiczny: Gospodarka Niemiec, jako jedna z największych na 

świecie; 

• Projekt geograficzny: Zagadka regionu Schwarzwald. 

 

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 PLN/os. (depozyt jest zwracany w przypadku niestwierdzenia 

uszkodzeń w ośrodku i w autokarze); 

• istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia od rezygnacji – od 129 PLN/os. 
 

NIEZBĘDNE RZECZY: 

• paszport lub dowód osobisty; 

• karta EKUZ wydawana przez NFZ. 

 

CENY PROJEKTU wg pakietów:  

WIZYTA     1299 ZŁ 

WYMIANA     1599 ZŁ 

WYMIANA+     1899 ZŁ 

PROGRAM LOKALNY 
Muzeum Mercedesa/Stuttgart, wyspa kwiatów Mainau/Konstancja, projekt w Tribergu, fakultet 
w Zurychu, projekt w Schaffhausen, 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 – FRANCJA – 

SZWAJCARIA 
PROJEKT EDUKACYJNO-JĘZYKOWY  

 

PROGRAM Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM 

LUB ANGIELSKIM 

Projekt samodzielny: 

od 36 uczniów + 2 nauczycieli 

Projekt łączony: 

od 20 uczniów + 2 nauczycieli 

 

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