AUSTRIA - SŁOWACJA
PROJEKT EDUKACYJNO-JĘZYKOWY
PROGRAM
Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM
LUB ANGIELSKIM
Projekt samodzielny:
od 36 uczniów + 3 nauczycieli
Projekt łączony:
od 20 uczniów + 2 nauczycieli

Wiedeń jest stary, Wiedeń jest nowy – i tak różnorodny: od pełnych przepychu budynków z okresu baroku przez „złotą“ secesję aż po współczesną architekturę. Wyjazd
do Wiednia przeniesie naszych uczestników w świat luksusu, pięknych kamieniczek i pałaców oraz przepięknej muzyki. To miasto pełne wąskich krętych uliczek,
tajemniczych budowli oraz wspaniałych życzliwych ludzi. Wiedeń zachwyci młodzież już pierwszego dnia. Natomiast położona nad Dunajem Bratysława ma malowniczą,
acz niewielką starówkę. Pięknie położona nad Dunajem, którego brzegi spinają dziś charakterystyczne mosty. Ciekawostka jest taka, że Bratysława to jedyna stolica na
całym świecie, która graniczy z dwoma państwami: z Austrią i Węgrami. 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 Austrii i Słowacji. Ponadto
każdego dnia realizujemy zadania językowe, które są wspaniałym pretekstem do nawiązania nowych znajomości z rówieśnikami. Zadania te pozwalają nam również
zdobyć dodatkowe informacje o zwiedzanych przez nas miejscach, nauczyć się pracy w grupie i orientacji w terenie, ale co najważniejsze umożliwiają nieśmiałym
uczestnikom pokonać barierę mówienia w języku obcym. Wieczorami spotykamy się na zajęciach podsumowujących to, co zobaczyliśmy i czego się nauczyliśmy.

PROGRAM:

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

DZIEŃ 1: Zbiórka uczestników o ustalonej godzinie. Wyjazd do Wiednia.
DZIEŃ 2: Projekt w Wiedniu – Schloss Schönbrunn (z zewn.), barokowy
pałac cesarski z 1441 komnatami, Hofburg, wielki kompleks pałacowy rodu
Habsburgów, rodu panującego przez wiele pokoleń. Jedna z najbardziej
reprezentacyjnych ulic stolicy Ringstraße, budynek Parlamentu, Neues
Rathaus, ratusz miejski o potężnych katedralnych kształtach, Plac Graben,
jedno z najważniejszych miejsc w Wiedniu, Katedra Świętego Szczepana
Męczennika, najważniejsza i jedna z najstarszych świątyń w stolicy Austrii –
zadania językowe. W godzinach popołudniowych przyjazd do hotelu w
okolicach Wiednia, zakwaterowanie, odpoczynek po podróży. Obiadokolacja.
Spotkanie organizacyjne – omówienie programu, rozdanie zeszytów
edukacyjnych, wprowadzenie do zadań językowych.
DZIEŃ 3: Śniadanie. Projekt w Wiedniu – UNO-City, kompleks budynków
stanowiący jedno z czterech głównych miejsc na świecie, w których ulokowane
są instytucje systemu Narodów Zjednoczonych, Donauinsel, wyspa na
Dunaju, ulubiony teren rekreacyjny dla wielu Wiedeńczyków, Belweder,
barokowy pałac księcia Eugeniusza Sabaudzkiego, Ogród Botaniczny,
Schwarzenbergplatz, plac z pomnikiem austriackiego feldmarszałka Karla
Philippa – zadania językowe. Obiadokolacja. Podsumowanie zadań
językowych.
DZIEŃ 4: Śniadanie. Projekt w Bratysławie - Rynek na Starym Mieście,
Brama Michalska, jedyna zachowana brama miejska, która posiada strzelistą
51-metrową wieżę, ulice Michalska i Venturska – najstarsze ulice miasta,
Pałac Prymasowski, neoklasycystyczny pałac arcybiskupa i kardynała Józefa
Batthyányego, Pałac Prezydencki, wzniesiony w 1760 roku, siedziba
prezydenta Republiki Słowackiej, Katedrą Św. Marcina, największy i
najbardziej atrakcyjny kościół w Bratysławie, w którym odbyło się 11 koronacji
królów oraz 9 ich małżonek, Teatr Narodowy, Plac Hviezdosława, jeden z
najbardziej znanych placów w mieście – zadania językowe. Obiadokolacja.
Podsumowanie zadań językowych z całego programu, ankieta ewaluacyjna.
DZIEŃ 5: Śniadanie, przygotowanie lunch pakietów. Wykwaterowanie z hotelu.
Projekt w Wiedniu, lub możliwość realizacji projektu fakultatywnego w
Aquaparku Tatralandia/Słowacja. W godzinach wieczornych wyjazd do
Polski.
DZIEŃ 6: Przyjazd do Polski.

PROJEKTY EDUKACYJNE DO WYBORU:
•
•
•
•
•

Projekt kulturowy: Zainteresowania młodzieży z Austrii i Słowacji;
Projekt europejski: Aktywne uczestnictwo młodzieży w strukturach
Unii Europejskiej;
Projekt dziennikarski: Tytuły prasowe w Austrii i Słowacji;
Projekt sportowy: Sporty narodowe obu krajów;
Projekt historyczny: Wiedeń – dawniej i dziś.

ul. Zakładowa 147A, 92-402 Łódź

•
•
•
•
•
•
•
•
•

transport komfortowym autokarem;
kierownik projektu z ramienia ECM;
opieka nauczycieli z ramienia szkoły;
zakwaterowanie w hotelu;
wyżywienie – 2 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 pakietów dodatkowych, wejść i hospitacji szkoły,
depozyt 80zł/os. (depozyt jest zwracany w przypadku niestwierdzenia
uszkodzeń w ośrodku i w autokarze),
istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia od rezygnacji – od
89zł/os.

NIEZBĘDNE RZECZY:
•
•

paszport lub dowód osobisty,
karta EKUZ wydawana przez NFZ.

999 ZŁ

CENA PROJEKTU:

+ dla chętnych poniższe pakiety:
PAKIET 1 – Wieża telewizyjna w Wiedniu, Schloss Schönbrunn/Wiedeń,
wjazd na wzgórze Kahlenberg – 50 EUR/os.
PAKIET 2 – Wieża telewizyjna, Schloss Schönbrunn/Wiedeń, rejs statkiem,
po Dunaju, wjazd na górę Kahlenberg, Muzeum Historii Naturalnej,
Aquapark Tatralandia/Słowacja – 90 EUR/os.
ECM zastrzega sobie prawo do swobodnej zamiany poszczególnych punktów
programu edukacyjno-językowego.

Telefon: 042 617 13 88

www.ecm.edu.pl

