IRLANDIA & IRLANDIA PÓŁNOCNA SAMOLOTEM
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
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 istnieje możliwość organizacji wizyty 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.
Projekt nastawiony na szlifowanie języka angielskiego!
PROGRAM
DZIEŃ 1 Zbiórka na lotnisku. Wylot do Irlandii. Przejazd do hostelu komunikacją miejską lub 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, założona w 1592 roku przez Elżbietę I-szą uczelnia, ciesząca się mianem najstarszej
uczelni w Irlandii Bank of Ireland, była siedziba irlandzkiego National Gallery, narodowa galeria posiadająca w swoich zbiorach dzieła takich mistrzów jak Caravaggio, Rubens,
Monet, Picasso, Van Gogh czy Rembrandt, National Museum of History/Collins Baracks, 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. Projekt w Dublinie – Katedra Kościoła Chrystusowego Temple Bar, dzielnica sztuki i rozrywki, przejście nad
kanałem rzeki Liffey, O'Connell Street, główna arteria północ i południe, Natural History Museum/Archeology Museum, dwa narodowe muzea przedstawiające
w interesujący sposób wybrane zagadnienia z dziedzin archeologii i historii naturalnej. Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych.
DZIEŃ 4 Śniadanie. Przygotowanie lunch pakietów. Wykwaterowanie i przejazd do Belfastu - miasta pełnego 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. Zakwaterowanie w ośrodku i obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych.
DZIEŃ 5 Śniadanie. Przygotowanie lunch pakietów. Zwiedzanie północnego wybrzeża Irlandii Północnej, w tym między innymi Giant’s Causeway - formacji skalnej wpisanej
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a zarazem jednej z najciekawszych naturalnych atrakcji turystycznych wyspy. Wejście na słynny most linowy Carrick-a-Rede, łączący
ląd z wyspą Carrick. Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych.
DZIEŃ 6 Śniadanie. Przygotowanie lunch pakietów. Wykwaterowanie, przejazd na lotnisko komunikacja miejską lub autokarem, przylot do Polski.

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

Świadczenia zawarte w cenie:
· przelot oraz lokalny transport
· bagaż podręczny
· kierownik projektu z ramienia ECM,
· opieka nauczycieli z ramienia szkoły,
· zakwaterowanie w hostelu,
· wyżywienie – 3 posiłki dziennie (zgodnie z programem),
· zajęcia językowe, zeszyty ćwiczeń i zadania językowe przygotowane indywidualnie dla każdej szkoły,
· 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),
· bagaż rejestrowany
· możliwość wykupienia ubezpieczenia od rezygnacji (10% ceny
projektu)
Dla chętnych poniższe pakiety:
PAKIET 1 – zwiedzanie Trinity College, Book of Kells, Dublinia lub EPIC
Ireland, Prehistoryczny grobowiec Bru na Boinne – 60 GBP/os.

Ceny projektu:
maj, czerwiec, wrzesień –> 2399 zł/os
październik – kwiecień –> 2299 zł/os

PAKIET 2 – Muzeum Titanica, Trinity College, Book of Kells, Dublinia,
Dublin Castle, Prehistoryczny grobowiec Bru na Boinne, Epic Ireland –
95 GBP/os.

Wpłaty na konto:

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/os.

Bank Alior O/Łódź, nr konta 21 2490 1057 0000 9900 1195 4019 (wpłaty PLN)
PL03 2490 1057 0000 9904 1195 4019 II

www.ecm.edu.pl

SWIFT: ALBPPLPW (wpłaty GBP)

ul. Zakładowa 147a, 92-402 Łódź

tel: 42 617 13 88

