
 
 

 
 

 
 

 
 

Podczas wyjazdu uczniowie będą wykonywać serię zadań językowych związanych z odwiedzanymi miejscami w oparciu o jeden z projektów edukacyjnych do 

wyboru. To da im realną szansę skonfrontowania swoich umiejętności językowych z językiem używanym przez mieszkańców odwiedzanych miast a także 

poszerzenia wiedzy o wybrany temat projektu. Ponadto uczniowie będą brali udział w zajęciach językowych prowadzonych przez kierownika projektu, a także 

otrzymają zeszyty językowe do uzupełniania w trakcie wyjazdu. Podczas projektu edukacyjno-językowego istnieje możliwość organizacji wizyty w jednej 

z brytyjskich szkół. Dla uczniów, taka wizyta stanowi świetną okazję, by zobaczyć jak wygląda nauka ich zagranicznych rówieśników, a dla nauczycieli możliwość 

nawiązania kontaktu z nauczycielami angielskimi, co stanowi realną przesłankę do organizacji wymiany młodzieży. Przygotowaliśmy również zestaw pakietów 

wejść dodatkowych i wyjazdów fakultatywnych, które szkoła może wybrać, by uczynić projekt jeszcze bardziej atrakcyjnym dla uczniów. 

PROGRAM   PROJEKTY EDUKACYJNE DO WYBORU:   
DZIEŃ 1 Zbiórka uczestników o ustalonej godzinie. 
DZIEŃ  2  Przeprawa  promem  lub  Eurotunelem.  Możliwość  realizowania  fakultetu 
w Londynie - Houses of Parliament, siedziba brytyjskiego rządu, Big Ben, bijące 
serce  Londynu,  Westminster  Abbey,  gdzie  m.in.  odbył  się  ślub  stulecia  Kate 
i Williama, Whitehall, ulica, wokół, której zgromadzone są budynki rządowe, Downing 
Street, siedziba premiera Wielkiej Brytanii, House of Guards, miejsce zmiany warty 
Królewskiej Straży Konnej, St James’s Park, królewski park prowadzący do Pałacu 
Buckingham,   rezydencji   brytyjskich   monarchów,   Trafalgar   Square,   zadania 
językowe  w  National  Gallery,  w  której  zobaczyć  można  m.in.  ‘Słoneczniki’  Van 
Gogha,  China  Town,  charakterystyczna  chińska  dzielnica,  Piccadilly  Circus  lub 
bezpośredni przejazd ośrodka. Zakwaterowanie w ośrodku, odpoczynek po podróży. 
Spotkanie organizacyjne - omówienie programu, rozdanie zeszytów edukacyjnych, 
wprowadzenie do zadań językowych. Obiadokolacja. 
DZIEŃ  3  Śniadanie.  Przygotowanie  lunch  pakietów.  Wykwaterowanie.  Projekt 
w Nottingham - Starówka, zamek i ratusz /z zewnątrz/, zadania językowe w centrum 
miasta, przejazd do hostelu w Szkocji. Obiadokolacja. 
DZIEŃ  4  Śniadanie.  Przygotowanie  lunch  pakietów.  Projekt  w  Edynburgu  – 
Edinburgh  Castle,  położony  na  szczycie  wygasłego  wulkanu  zamek,  świadek 
kluczowych wydarzeń dla historii Szkocji, Royal Mile centralnie położony ciąg ulic, 
łączący zamek z Pałacem Holyrood, rezydencji monarchów brytyjskich w Szkocji, 
Muzeum Narodowe Szkocji, otwarte w 2006 r., cieszące się popularnością wśród 
młodzieży, w swoich zbiorach posiada eksponaty tak różne, jak wczesna forma gilotyny 
czy wypchana figura sklonowanej owieczki Dolly, Scottish Parliament, wzbudzająca 
liczne  kontrowersje  siedziba  szkockiego  parlamentu,  zadania  językowe  w  centrum 
miasta. Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych. 
DZIEŃ 5 Śniadanie. Przygotowanie lunch pakietów.  Drugi dzień projektu w Edynburgu:  
warsztaty  językowe  na  miejscu  i  realizacja wybranego programu edukacyjnego. 
Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych. 
DZIEŃ 6 Śniadanie. Przygotowanie lunch pakietów. Projekt w Glasgow - Glasgow 
Museum  of  Transport,  dające  możliwość  zobaczenia  wyjątkowej,  interaktywnej 
kolekcji, ilustrującej historię transportu, przejścia ulicami Glasgow z począctku XX w. 
a wszystko to zamknięte w murach futurystycznego budynku projektu słynnej Zahy- 
Hadid, George Square, reprezentacyjny plac, świadectwo rozkwitu miasta w epoce 
wiktoriańskiej, Glasgow Cathedral, religijne centrum miasta, zadania językowe w 
centrum miasta. Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych.  
DZIEŃ  7  Śniadanie.  Przygotowanie  lunch  pakietów.  Wyjazd  do  hostelu  w  okolicy 
Oksfordu.  Projekt  w  Oksfordzie  -  Christ  Church  College,  Redcliffe  Camera, 
Bodleian  Library  i  Bridge  of  Sighs,  najbardziej  rozpoznawalne  budowle  miasta 
/z zewnątrz/, The University Church of St Mary the Virgin, Ashmolean Museum, 
pierwsze uniwersyteckie muzeum na świecie, zadania językowe w centrum miasta, 
przejazd do hostelu pod Londynem. Obiadokolacja. 
DZIEŃ 8 Śniadanie. Przygotowanie lunch pakietów. Wykwaterowanie, wyjazd do Polski 
w godzinach przedpołudniowych lub realizacja fakultetu w Londynie - zadania językowe 
w  Science  Museum  i  Natural  History  Museum,  dwóch  nizezwykle  interaktywnych 
muzeów, w przystęny sposób przedstawiających zagadnienia z zakresu historii naturalnej, 
nauki i techniki, Hyde Park, jeden z największych i najpopularniejszych parków na świecie, 
przejazd London Underground, niezawodnym londyńskim metrem, Speakers’ Corner, 
gdzie  od  1872,  zgodnie  z  konstytucją,  każdy  może  wyrażać  swoje  myśli  bez  obaw 
o konsekwencje, Oxford Street, jedna z najbardziej rozpoznawalnych ulic handlowych na 
świecie. Wyjazd do Polski w godzinach wieczornych. 
DZIEŃ 9 Przyjazd do Polski. 

· Projekt kulturowy – znaczenie kultury życiu mieszkańców Wielkiej Brytanii. 

· Projekt europejski – znaczenie Szkocji w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania na 
tle Europy. 

· Wydarzenia i postacie historyczne, które ukształtowały Szkocję i Wielką Brytanię. 

· Życie w Wielkiej Brytanii według rządowego przewodnika dla nowych rezydentów 
czyli co musisz wiedzieć żeby stać się obywatelem Wielkiej Brytanii. 

· Anglia i Szkocja, starzy wrogowie, nowi przyjaciele? 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:   

· transport komfortowym autokarem, 

· kierownik projektu z ramienia ECM, 
· opieka nauczycieli z ramienia szkoły, 
· zakwaterowanie w hostelu, 
· 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 pakietów dodatkowych, wejść i hospitacji szkoły, 

· depozyt 80 zł/os. (depozyt jest zwracany w przypadku niestwierdzenia uszkodzeń 
w hostelu i w autokarze), 

· możliwość wykupienia ubezpieczenia od rezygnacji – od 179 zł/os. 

NIEZBĘDNE RZECZY:   

· paszport  

· karta EKUZ wydawana przez NFZ. 

CENA PROJEKTU:   1899 ZŁ 

+ dla chętnych poniższe pakiety 

PAKIET 1 – Fakultet w Londynie, London Eye, metro w Londynie, Fakultet w Stirling, 

Zamek w Stirling, Edinburgh Dungeons, 1x  posiłek na trasie – 75 GBP/os.                                                                   

PAKIET 2 – Fakultet w Londynie x 2, Tower of London, Rejs statkiem po Tamizie lub 
London Eye, metro w Londynie, Fakultet w Stirling, Zamek w Stirling, Edinburgh 

Dungeons, Glasgow Tall Ship, Glasgow Sciene Centre, 1x posiłek na trasie – 105 

GBP/os.                                                                    

 

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

ul. Zakładowa 147A, 92-402 Łódź Telefon: 042 617 13 88 www.ecm.edu.pl 

 

Projekt samodzielny: 
od 36 uczniów + 3 nauczycieli 

Projekt łączony: 
od 20 uczniów + 2 nauczycieli 

PROGRAM 
Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM 

ANGLIA - SZKOCJA 
PROJEKT EDUKACYJNO-JĘZYKOWY 
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