Francja - Hiszpania
PROJEKT EDUKACYJNO-JĘZYKOWY
PROGRAM Z JĘZYKIEM
ANGIELSKIM

TERMIN: 16-26.08.2019 r.

Głównym celem projektu jest zachęcenie uczniów z Polski do kontaktów i wymiany z młodzieżą obcojęzyczną, poznanie zwyczajów panujących
w odwiedzanych krajach oraz przełamanie bariery językowej. Młodzież będzie wykonywała konkretne zadania polegające na posługiwaniu się językiem obcym,
przeprowadzanie wywiadów z mieszkańcami oraz uzyskaniu odpowiedzi na pytania związane z tradycjami, życiem codziennym i historią miejsca, które zwiedzają. Każdy
uczeń otrzyma specjalnie przygotowany zeszyt ćwiczeń zawierający zadania z języka obcego, quizy oraz informacje o miejscach w jakich odbywają się poszczególne
projekty. Barcelona, Paryż to interesujące miasta, w których można podziwiać, bogatą infrastrukturę, a także ponadczasowe zabytki.

PROGRAM
DZIEŃ 1 Zbiórka o ustalonej godzinie. Wyjazd do Paryża. Kolacja na granicy.
DZIEŃ 2 Projekt w Paryżu - m.in. Ogrody de Tuileries, Place Vendome,
gdzie w jednej z okalających plac kamienic zmarł Fryderyk Chopin, Pola
Elizejskie, słynna aleja łącząca Place de la Concorde, miejsca egzekucji w
czasach rewolucji francuskiej i Łuk Triumfalny, upamiętniający tych, którzy
walczyli i polegli za Francję w czasie wojen rewolucji francuskiej i
napoleońskich, Les Invalides, wybudowany z inicjatywy Ludwika XIV wielki
kompleks budynków, służący jako szpital i pensjonat dla inwalidów
wojennych, Champ de Mars, rozległy park prowadzący do Wieży Ei a.
Obiadokolacja na terenie Francji. Zakwaterowanie w hotelu**. Spotkanie
organizacyjne, omówienie programu, rozdanie zeszytów edukacyjnych,
wprowadzenie do zadań językowych, obiadokolacja.
DZIEŃ 3 Śniadanie. Dalszy przejazd w kierunku Hiszpanii. W godzinach
wieczornych, zakwaterowanie w hotelu w miejscowości na wybrzeżu Costa
Brava. Obiadokolacja.
DZIEŃ 4 Śniadanie.Plażowanie na wybrzeżu Costa Brava. Obiadokolacja.
DZIEŃ 5 Śniadanie. Projekt w Tossa de Mar - starówka otoczona murami
obronnymi z siedmioma wysokimi basztami z labiryntem brukowanych uliczek
i bielone kamienne domy z XIII i XIV wieku, następnie zwiedzanie Girony:
Casas de Onyar (przepiękne widokowo domy nad rzeką Onyar z kolorowymi
fasadami), Pont Ei el (jednoprzęsłowy most z gęstą, kratownicą; dzieło
Gustawa Ei el‘a z 1876 r.) i dalej spacer po Barri Vell (jednej z najlepiej
zachowanych średniowiecznych starówek w Hiszpanii). Obiadokolacja.
Podsumowanie zadań językowych.
DZIEŃ 6 Śniadanie. Plażowanie na wybrzeżu Costa Brava. Obiadokolacja.

DZIEŃ 9 Śniadanie (ostatni posiłek) Wykwaterowanie. Projekt o
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 10 Powrót do Polski.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
transport komfortowym autokarem, kierownik projektu z ramienia
Fundacji,
zakwaterowanie w hotelu ** na wybrzeżu Costa Brava- HB,
wyżywienie - 2 posiłki dziennie - HB (według programu),
program zajęć obejmujący cały dzień,
ubezpieczenie NNW i KL.
posiłki na granicy polsko-niemieckiej i z powrotem,

CENA PROJEKTU:
Zapisy do 15.04- 2350 zł + 90 Euro
po 15.04- 2450 zł + 90 Euro
Rachunek w PLN
Mbank, nr konta 22 1140 2004 0000 3102 7662 3548
Rachunek w EURO
Mbank, nr konta 39 1140 2004 0000 3512 0520 1233
Możliwość płatności w ratach.

DODATKOWO PŁATNE:

DZIEŃ 7 Śniadanie. Projekt w Barcelonie - m.in. kościół Sagrada Familia /z
zewn./, Casa Battlo /z zewn./, Casa Mila /z zewn./, (domy autorstwa
najwybitniejszego architekta katalońskiego Antonio Gaudiego), najsłynniejszy
deptak La Rambla, pomnik Krzysztofa Kolumba - odkrywcy Ameryki
pływającego pod banderą hiszpańską, pasaż nadmorski, najsłynniejszy plac
w Barcelonie - Plac Kataloński, na którym kibicie świętują zwycięstwa klubu
FC Barcelona. Barrio Gotic - zachowana ze średniowiecza dzielnicą gotycką
i katedrą św. Kataliny, wzgórze Monjuic, wioska olimpijska na terenach
której w 1992 r. odbywały się Igrzyska Olimpijskie, Plac Hiszpański na
którym odbywa się słynny pokaz fontann w Barcelonie - zadania językowe.
Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych.

PAKIET - Paryż, Wieża Eiffla, Fakultet w Barcelonie, Muzeum
Salvadora Dali w Figueres, Park Guell, Muzeum Oceanogra czne
w Monaco - 90 EURO, Stadion w Barcelonie - 30 EURO

DZIEŃ 8 Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd w kierunku Figueres,
rodzinnego miasta ekscentrycznego artysty Salvadora Dali, opcjonalnie
wejście do Muzeum Salvadora Dali - surrealistycznego muzeum
poświęconego wielkiemu malarzowi, zadania językowe. Przejazd w kierunku
Francji, zakwaterowanie w hotelu we Francji, obiadokolacja.

Możliwość wykupienia ubezpieczenia od rezygnacji - 249 zł/os.

OPCJA - wizyta w hiszpańskiej/francuskiej szkole, poznanie pracy
szkoły, nawiązanie kontaktów z rówieśnikami. Wizyta jest
uzależniona od wewnętrznego kalendarza odwiedzanej placówki.

NIEZBĘDNE RZECZY:
paszport lub dowód osobisty,
karta EKUZ realizowana przez NFZ.

Fundacja Język i Nauka, ul. KEN 52 lok. 2, Białystok tel. 503-370-558
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