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Podczas wyjazdu uczniowie będą wykonywać serię zadań językowych związanych z odwiedzanymi miejscami w oparciu o wybrane projekty edukacyjnych. 

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

poszerzenia wiedzy na 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 przewidziana jest wizyta w jednej z 

irlandzkich 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   

 

   ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:   

· transport tanimi liniami lotniczymi, na miejscu wynajętym 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, 

· bagaż podręczny I główny, 

· ubezpieczenie NNW i KL. 

 
DODATKOWO PŁATNE:   

· koszt pakietów dodatkowych, wejść i hospitacji szkoły, 

· możliwość wykupienia ubezpieczenia od rezygnacji – 249 zł/os. Płatne do 10.10.17 

 
NIEZBĘDNE RZECZY:   

· paszport lub dowód osobisty, 

· karta EKUZ wydawana przez NFZ. 

 
CENY PROJEKTU:   
  

2499 zł
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PROJEKTY EDUKACYJNE:   

· Projekt europejski – Znaczenie Irlandii i Irlandii Północnej na tle Europy. 

· Wydarzenia i postacie historyczne, które ukształtowały Irlandię i Wielką Brytanię. 
· Geneza konfliktu i przyczyny trudnych relacji Irlandii i Irlandii Płn. 

 
    OFERTA WAŻNA DO 30/09/2017 

 
 

*PAKIET WEJŚC – Fakultet w Belfaście, Titanic Exeprience, Dublin Castle z 

przewodnikiem (uzależnione od dostępności terminów zwiedzanie), Trinity College z 

przewodnikiem, Book of Kells, Dublin z przewodnikiem, Dublinia, Epic Ireland CHQ– 95 

GBP  

PAKIET 'SZKOŁA' – Przygotowanie i realizacja hospitacji szkoły, zadań językowych, w 
miejscowości, w której mieści się szkoła lub innym atrakcyjnym miejscu  znajdującym  
się w jej pobliżu – 20 GBP 
 

 
HARMONOGRAM WPŁAT  

I rata – 500 zł do 30.09.2017  

I rata – 500 zł do 30.11.2017  

III rata – 1499 zł + GBP do 30.01.2018  

Rachunek w PLN w Alior Bank: 21 2490 1057 0000 9900 1195 4019  

Rachunek w GBP w Alior Bank: PL03 2490 1057 0000 9904 1195 4019 SWIFT 
ALBPPLPW  

 

 

W tytule przelewu prosimy wpisać  imię i nazwisko, SP PRIMUS, Irlandia 

samolotem. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

IRLANDIA SAMOLOTEM 
PROJEKT EDUKACYJNO-JĘZYKOWY 

 
PROJEKT Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM 

SP PRIMUS WARSZAWA 

11-16.03.2018 
Projekt samodzielny: 

od 36 uczniów + 3 nauczycieli 
 

DZIEŃ 1 Zbiórka na lotnisku. Wylot do Irlandii. Przejazd do hostelu wynajętym 
autokarem. Zakwaterowanie w ośrodku, odpoczynek po podróży. Spotkanie 
organizacyjne - omówienie programu, rozdanie zeszytów edukacyjnych, 
wprowadzenie do zadań językowych. Obiadokolacja. 

DZIEŃ 2 Śniadanie. Przygotowanie lunch pakietów. Projekt w Dublinie – Trinity 
College, zwiedzanie z przewodnikiem założonej w 1592 roku przez Elżbietę I 
uczelni, cieszącej się mianem najstarszej uczelni w Irlandii, Bank of Ireland, była 
siedziba irlandzkiego rządu, National Museum of History/Collins Barracks, 
narodowe muzeum Irlandii, znajdujące się w budynkach niegdyś służących jako 
wojskowe baraki. Szczególną popularnością cieszy się nowa, interaktywna wystawa 
śledząca militarną historię państwa. Obiadokolacja. Podsumowanie zadań 
językowych. 

DZIEŃ 3 Śniadanie. Przygotowanie lunch pakietów. Realizacja fakultetu w 
Belfaście* – mieście pełnym fascynujących historii. W czasach industrialnej 
rewolucji, lider w dziedzinie technologii, później arena walk protestantów z 
bojówkami IRA a obecnie świetnie rozwijające się miasto, oferujące atrakcje dla 
każdej grupy wiekowej na czele, ze spektakularnym Titanic Belfast Experience*, 
eksplorującym historię słynnego liniowca i ludzi, którzy wzięli udział w niesławnym 
rejsie. Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych. 

DZIEŃ 4 Śniadanie. Przygotowanie lunch pakietów. Realizacja hospitacji szkoły, 
która stanowi świetną okazję dla uczniów, by zobaczyć jak wygląda dzień w szkole 
ich zagranicznych rówieśników. Epic Ireland CHQ*, niedawno otwarte, niezwykle 
nowoczesne, w pełni interaktywne centrum, dokumentujące wielką podróż 
irlandzkich imigrantów i ich wpływ na losy świata. Obiadokolacja. Podsumowanie 
zadań językowych. 

DZIEŃ 5 Śniadanie. Przygotowanie lunch pakietów. Projekt w Dublinie – zadania 
językowe w Dublinii, interaktywnym muzeum odsłaniającym przed zwiedzającymi 
historię średniowiecznego Dublina jak i czasy budzących trwogę wikingów, którzy 
upodobali sobie zieloną wyspę, Temple Bar, dzielnica sztuki i rozrywki, przejście 
nad kanałem rzeki Liffey, O'Connell Street, główna arteria północ i południe, 
Natural History Museum lub Archeology Museum, dwa narodowe muzea 
przedstawiając w interesujący sposób wybrane zagadnienia z dziedzin archeologii i 
historii naturalnej, zwiedzanie centrum Dublina z przewodnikiem*, możliwość 
spojrzenia na miasto oczami lokalnych mieszkańców dające wgląd w jego historię i 
ludzi, którzy ją kształtowali, Dublin Castle*, kiedyś siedziba rządowej administracji 
Zjednoczonego Królestwa, a po zdobyciu przez Irlandię niepodległości kompleks 
budynków należący do rządu irlandzkiego. Obiadokolacja. Podsumowanie zadań 
językowych. 
DZIEŃ 6 Śniadanie. Przygotowanie lunch pakietów. Wykwaterowanie, przejazd na 
lotnisko wynajętym autokarem, wylot do Polski. Powrót do Polski. 

 

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

