
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Przygotowany przez nas program pozwoli naszym uczestnikom skorzystać z tego, co Lazurowe Wybrzeże ma najwspanialsze, jednocześnie rozwijając 
umiejętności językowe w różnego rodzaju zadaniach terenowych, poprzez udział w zajęciach i uzupełnianie zeszytów ćwiczeń specjalnie przygotowanych dla 
każdej szkoły indywidualnie. Młodzież ma okazję odwiedzić jedną ze szkół i spotkać się z rówieśnikami kraju partnera. Lazurowe Wybrzeże jest 
południowowschodnim odcinkiem wybrzeża Morza Śródziemnego. Zalicza się do niego także suwerenne księstwo Monako. Nie ma „twardych granic”. 
Rozciąga się od włoskiej granicy na wschodzie do Saint Trapez, Hyeres, Toulon lub Cassis na zachodzie. Zapraszamy do odkrywania bogatej i różnorakiej 
kultury, średniowiecznych wiosek wiszących między skałami, zabudowań obronnych, które kiedyś broniły portów, książęcych rezydencji i luksusowych 
tropikalnych ogrodów. Widok Alp nurkujących w morzu jest jedyny w swoim rodzaju.

  
PROGRAM: ________________________________________________  
DZIEŃ 1: Zbiórka uczestników o ustalonej godzinie. Wyjazd do Francji. 

DZIEŃ 2: Projekt w Mediolanie - w programie m.in. Katedra, centralny plac - 

Piazza Duomo oraz romańska bazylika Sant Ambrogio z mauzoleum św. 

Ambrożego. Kościół Santa Maria della Grazie gdzie znajduje się "Ostatnia 

Wieczerza" Leonarda da Vinci (z zewn.), najsłynniejsza opera świata „La scala” (z 

zewn.) Zakwaterowanie, odpoczynek po podróży. Obiadokolacja. Spotkanie 

organizacyjne - omówienie programu, rozdanie zeszytów językowych, wprowadzenie 

do zadań językowych. 

DZIEŃ 3: Śniadanie. Projekt w Marsylii - Chateau d'lf (z zewn.) twierdza, gdzie 

Aleksander Dumas umieści) akcję „Hrabiego Monte Christo”, Basilique Ńotre-Dame 

de la Garde (z zewn.), w przeszłości punkt sygnałowy dla statków, dziś popularne 

miejsce pielgrzymkowe, Abbaye Saint-Victor (z zewn.) jedno z najstarszych miejsc 

kultu chrześcijańskiego w całej Europie, Cathedrale de la Major (z zewn.), 

wybudowana na polecenie Napoleona III, w stylu neobizantyjskim, Stary Port, 

strzeżony przez Fort św. Mikołaja i Fort św. Jana - zadania językowe. 

Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych. 

DZIEŃ 4: Śniadanie. Zajęcia edukacyjne w wybranym miejscu na Lazurowym 

Wybrzeżu. Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych. 

DZIEŃ 5: Śniadanie. Projekt w Saint Tropez - Musee de la Citadelle (z zewn.), 

forteca, z której można podziwiać panoramę miasteczka, zatokę i góry, Place des 

Lices, ocieniony platanami plac starego miasta, malowniczy port jachtowy - zadania 

językowe. Fakultatywnie projekt w Grass - Muzeum perfum Fragonard. 

Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych. 

DZIEŃ 6: Śniadanie. Warsztaty językowe na miejscu lub możliwość realizacji 

fakultetów w Cannes - jednej z najsłynniejszych miejscowości na Lazurowym 

wybrzeżu, w której corocznie ma miejsce słynny festiwal filmowy lub/i Nicei - ruiny 

zamku i romańskiej katedry, kościoły, katedra Sainte-Reparate, pałac senacki 

(Palais du Senat z XVII wieku), główna arteria Promenadę des Anglais (Promenada 

Anglików) z początku XIX wieku - zadania językowe. Obiadokolacja. Podsumowanie 

zadań językowych - cały program. Ankieta ewaluacyjna. 

DZIEŃ 7: Śniadanie. Wykwaterowanie. Projekt w Monako, najmniejszym a zarazem 

najzamożniejszym państwie na świecie. W programie m.in. Pałac Książęcy (z 

zewn.), w którym mieszka rodzina królewska Monako, przejście do Monte Carlo z 

jego wspaniałymi hotelami, Tor Formuły 1, na którym odbywają się wyścigi 

samochodowe Grand Prix Monako, Centrum Kongresowe oraz budynek Kasyna 

projektu Charlesa Garniera. Wyjazd w kierunku Polski. 

DZIEŃ 8: Przyjazd do Polski. 

 

PROJEKTY EDUKACYJNE DO WYBORU: 
• Tolerancja we współczesnym świecie na przykładzie obywateli UE; 
• Procesy integracyjne oraz formowanie się instytucji europejskich UE; 
• Kolonializm państw pozaeuropejskich; 
• Francja od „kuchni”; 
• Wydarzenia i postacie historyczne, które ukształtowały Francję. 

 

• wyżywienie - 2 posiłki dziennie (według programu); 
• 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 hotelu i w autokarze); 
• możliwość wykupienia ubezpieczenia od rezygnacji – od 
169 zł/os. 

 

NIEZBĘDNE RZECZY: 

 

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

 

CENA PROJEKTU:                                      1849 
ZŁ 

 

   

+ dla chętnych poniższe pakiety: 

PAKIET 1 - rejs na wyspę z zamkiem Chateau d'lf, Musee de la Citadelle, Muzeum 
Narodowe w Monako, wejście do Muzeum perfum w Grass - 45 EUR/os. 
PAKIET 2 - fakultety w Cannes i Nicei, rejs na wyspę z zamkiem Chateau d’lf, Musee de la 
Citadelle, Muzeum Narodowe w Monako, wejście do Muzeum perfum w Grass - 
85 EUR/os. 
 
ECM zastrzega sobie prawo do swobodnej zamiany poszczególnych punktów programu 
edukacyjno-językowego. 

 

 

 

 

  

ul. Zakładowa 147A, 92-402 Łódź Telefon: 42 617 13 88 www.ecm.edu.pl 

FRANCJA - LAZUROWE WYBRZEŻE 
PROJEKT EDUKACYJNO - JĘZYKOWY 

PROGRAM Z JĘZYKIEM 
HISZPAŃSKIM LUB ANGIELSKIM 

Projekt samodzielny:  

od 36 uczniów + 3 nauczycieli 

Projekt łączony:  

od 20 uczniów + 2 nauczycieli 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: ___________  
• transport komfortowym autokarem; 
• kierownik projektu z ramienia ECM; 
• opieka nauczycieli z ramienia szkoły; 
• zakwaterowanie w hotelu; 

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

