
 

Fundacja Język i Nauka, ul. KEN 52 lok.2, 15-687 Białystok tel.537-799-933 

 
Głównym celem projektu jest zachęcenie uczniów z  Polski do kontaktów i  wymiany z  młodzieżą anglojęzyczną, poznanie zwyczajów panujących w odwiedzanych 

krajach oraz przełamanie bariery językowej. Młodzież będzie wykonywała konkretne zadania polegające na posługiwaniu się językiem obcym, przeprowadzaniu 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. Szkocja  to magiczny 

kraj, w którym można podziwiać nieskazitelną, bogato rozwiniętą przyrodę, a także ponadczasowe  zabytki.

PROGRAM 
DZIEŃ 1 Zbiórka uczestników o ustalonej godzinie.  
 
DZIEŃ 2 Przeprawa promem lub Eurotunelem. Możliwość realizowanie 
fakultetu w Londynie –St Kathrine Docks, przystań jachtów, 
nazywana często ukrytym klejnotem Londynu, Tower Bridge, 
najbardziej okazały z londyńskich mostów, Edinburg Dungeon, 
Shakespere’s Globe/z zewn./,, dokładnareplika teatru słynnego 
pisarza, przejście  Millenium Bridge, znanym z filmów o Harry’m 
Potterze most, St Paul’s Cathedral /z zewn./, pełna rozmachu, 
monumentalna katedra,St Paul’s Cathedral, Muzeum Londynu, 
najlepsze tego typu muzeum pokazujące historię miasta. Przejazd do 
rodzin. Zakwaterowanie u rodzin, odpoczynek po podróży.  
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 /z zewn./, 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 /z zewn./, wzbudzająca liczne 
kontrowersje siedziba szkockiego parlamentu, zadania językowe w 
centrum miasta. Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych. 
 
DZIEŃ 5 Śniadanie. Przygotowanie lunch pakietów.  Możliwość 
realizacji Fakultetu w Stirling.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 początku XX w., a wszystko to zamknięte w 
murach futurystycznego budynku projektu słynnej ZahyHadid, George 
Square, reprezentacyjny plac, świadectwo rozkwitu miasta w 
epoce wiktoriańskiej, Glasgow Cathedral, religijne centrum miasta, St 
Mungo Life and Art Museum, jedyne takie muzeum na świecie, w 
całości poświęcone religiom świata, 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. Rozdanie lunch pakietów, wykwaterowanie. Wyjaz 

do Londynu: Science Museum, muzeum,którew przystępny sposób 

przedstawia zagadnienia z zakresu nauki i techniki,St James’s Park, 

królewski park prowadzącego do Pałacu Buckingham/z zewn./, 

rezydencji brytyjskich monarchów, siedziba Houses of Parliament/z 

zewn./,, 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, Trafalgar 

Square, Leicester Square,dzielnica kin i rozrywki, China Town, 

charakterystyczna chińska dzielnica, Piccadilly Circus.   

DZIEŃ 9 Powrót do Polski. 
 
              

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
•  transport komfortowym autokarem, 
•  kierownik projektu z ramienia Fundacji Język i Nauka, 
•  opieka nauczycieli z ramienia szkoły, 
•  zakwaterowanie w ośrodku, 
•  wyżywienie – 3 posiłki dziennie (według programu), 
•  program zajęć obejmujący cały dzień, 
•  ubezpieczenie NNW i KL, 
• posiłek na granicy polsko-niemieckiej tam i w drodze powrotnej, 

• Ośrodek - http://www.newlanarkhostel.co.uk/ 

DODATKOWO PŁATNE: 
PAKIET – Fakultet w Londynie x 2, Edingburg Dungeon, przejazd 
metrem w Londynie x 2, Fakultet w Stirling, Zamek w Stirling,Glasgow 
Tall Ship, Christ Church College – 95 GBP 
OPCJA –wizyta w szkockiej/angielskiej szkole, poznanie pracy szkoły, 
nawiązanie kontaktów z rówieśnikami – dotyczy wyjazdów w roku 
szkolnym 
UBEZPIECZENIE - Możliwość wykupienia ubezpieczenia od rezygnacji 
170zł 
 
NIEZBĘDNE RZECZY: 
•  paszport lub dowód osobisty, 
•  karta EKUZ realizowana przez NFZ. 
 
CENA PROJEKTU: 

1660 zł. – styczeń, luty, marzec  + 95GBP 

1710 zł. – marzec, kwiecień, październik  + 95GBP 

1760 zł. – maj, kwiecień, wakacje, wrzesień  + 95GBP                                                                                            
Możliwość opłaty w ratach 

 
Rachunek w PLN  
Mbank  22 1140 2004 0000 3102 7662 3548 

 
Organizator wyjazdu: 
Fundacja Język i Nauka/ ABC SJO 

ul.KEN 52 lok.2,  Białystok,   tel. 537-799-933 

Anglia - Szkocja autokarem 
PROJEKT EDUKACYJNO-JĘZYKOWY 

 

 

 

 

PROGRAM  Z 
JĘZYKIEM ANGIELSKIM 

Projekt samodzielny 
od 36 uczniów + 3 nauczycieli 

Projekt łączony 
od 20 uczniów + 2 nauczycieli 

 

Od 36 uczniów 

http://www.newlanarkhostel.co.uk/

