
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Głównym celem projektu jest zachęcenie uczniów z Polski do kontaktów i wymiany z młodzieżą skandynawską, poznanie zwyczajów panujących w odwiedzanych 
krajach oraz przełamanie bariery językowej. Młodzież będzie miała za zadanie wykonanie konkretnych ćwiczeń polegających na posługiwaniu się językiem obcym, 
przeprowadzanie wywiadów z mieszkańcami oraz uzyskaniu od nich odpowiedzi na pytania związane z tradycjami, życiem codziennym i historią. Każdy uczeń otrzyma 
przygotowany specjalnie dla szkoły zeszyt ćwiczeń zawierający zadania z języka obcego, quizy oraz informacje o miejscach, w jakich odbywają się poszczególne 
projekty. 
 
PROGRAM:  
DZIEŃ 1: Zbiórka uczestników o ustalonej godzinie. Wyjazd w kierunku 
Norwegii.  
DZIEŃ 2: Przyjazd do Rostock. Zaokrętowanie na promie. Rejs do Danii. 
Projekt w Kopenhadze - Radhuspladsen, plac ratuszowy, na którym stoi 
pomnik Christiana Andersena, Storget - rynek miasta nazwany najdłuższym 
deptakiem Europy, urokliwa uliczka portowa Nyhavn, pomnik Syrenki  
– symbolu Kopenhagi, wyspa Slotsholmen, Wyspa Zamkowa – będąca 
obecnie politycznym centrum państwa. Mieszczący się tutaj zamek 
Christiansborg jest siedzibą parlamentu Danii, premiera i Sądu Najwyższego, 
budynek parlamentu, zespoły pałacowe Amalienborg i Rosenborg (z zewn.)  
– zadania językowe. Wyjazd w kierunku Szwecji na nocleg tranzytowy. 
Obiadokolacja. Spotkanie organiacyjne – omówienie programu, rozdanie 
zeszytów językowych. Podsumowanie zadań językowych.  
DZIEŃ 3: Śniadanie. Rozdanie lunch pakietów, wykwaterowanie. Projekt w 
Fagerness w regionie Valdres – miasteczko, w którym mieszkała kiedyś 
Margit Sandemo, autorka „Sagi o Ludziach Lodu” u podnóża fiordu 
Strondafjorden, szlaki piesze, opcjonalnie skansen Valdres Folkemuseum  
– skansen na półwyspie Storøya gdzie można zajrzeć do autentycznych 
domów i budynków gospodarskich sprzed lat – zadania językowe. Możliwość 
realizacji fakultetu w Oslo – m.in. Zamek Królewski (z zewn.), Uniwersytet, 
ulica Karola Jana, budynek Parlamentu, gmach Opery Narodowej, Instytut 
Noblowski - siedziba Komitetu Noblowskiego, Ratusz - miejsce wręczania 
pokojowej Nagrody Nobla, Park Gustawa Vigelanda, wjazd na wzgórze 
Holmenkollen - skocznia olimpijska i panorama miasta – zadania językowe. 
Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych.   
DZIEŃ 4: Śniadanie. Rozdanie lunch pakietów. Projekt w Lillehammer  
– m.in. starówka, dzielnica olimpijska. W Parku Olimpijskim w Lillehammer 
znajduje się Skocznia Lysgårdsbakkene. Z tarasu wieży skoków narciarskich 
widać panoramę Lillehammer, jezioro Mjøsa oraz skocznię narciarską  
- zadania językowe. Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych.  
DZIEŃ 5: Śniadanie. Rozdanie lunch pakietów. Projekt na miejscu - warsztaty 
językowe i realizacja wybranego programu edukacyjnego lub możliwość 
realizacji fakultetu we Flamm – przejazd kolejką Flamm Stromo przez 
pokryte śniegiem góry aż do Aurlandsfjordu, rejs wzdłuż fiordów – zadania 
językowe. Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych.  
DZIEŃ 6: Śniadanie. Rozdanie lunch pakietów. Możliwość realizacji hospitacji 
szkoły, 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 7: Śniadanie. Rozdanie lunch pakietów, wykwaterowanie. Projekt w 
Goteborgu – arsenał miejski, Gotaplasen – główny plac miasta z fontanną 
Posejdona autorstwa Carla Millesa, Kungsportsavenyn - Aleja Bramy 
Królewskiej zwana w skrócie Avenyn -główny, reprezentacyjny bulwar 
Göteborga, dzielnica portowa, najwyższy budynek w mieście zwany szminką, 
siedziba koncernu Volvo (z zewn.). Przejazd w kierunku Gedser.  
DZIEŃ 8: Przyjazd do Polski. 
 

 
PROJEKTY EDUKACYJNE DO WYBORU: 

• Norwegia - wyspa na mapie Unii Europejskiej?;  
• Strefy krajobrazowe na Ziemi - tundra, tajga, step, noc polarna  

w krajach skandynawskich;  
• Eko uczeń – strategie dbania o środowisko na przykładzie 

wybranych krajów Europejskich;  
• Współczesne monarchie konstytucyjne w Europie – Norwegia, 

Szwecja, Dania  
 
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:  

• transport komfortowym autokarem; 

• kierownik projektu z ramienia ECM;   
• opieka nauczycieli z ramienia szkoły; 

• zakwaterowanie w ośrodku;  
• 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 lokalnych, 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 – od 164 zł/os.  
 
NIEZBĘDNE RZECZY: 

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

 

CENY PROJEKTU wg pakietów:  

WIZYTA                                                     1649zł 

WYMIANA                      1949zł 

WYMIANA+                                2249zł         

 

PROGRAM LOKALNY 
 
Fakultet w Oslo, Muzeum Narodowe w Kopenhadze, muzeum Volvo, 
przygotowanie i realizacja hospitacji szkoły, zadania językowe w 
miejscowości, w której mieści się szkoła lub innym atrakcyjnym miejscu 
znajdującym się w jej pobliżu – 95 EUR/os. 

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

 

PROGRAM Z JĘZYKIEM 
ANGIELSKIM 

           

Projekt samodzielny: 
36 uczniów + 3 nauczycieli 

Projekt łączony: 
Od 20 uczniów + 2 nauczyciel 
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