
Dublin samolotem
PROJEKT EDUKACYJNO-JĘZYKOWY

PROGRAM
Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

TERMIN
09-14.07.2020 r.

(6 dni)

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. Każdy uczeń otrzyma

specjalnie przygotowany dla szkoły zeszyt ćwiczeń zawierający zadania z języka obcego, quizy oraz informacje o miejscach w jakich odbywają się poszczególne
projekty. Irlandia to magiczny kraj, w którym można podziwiać nieskazitelną, bogato rozwiniętą przyrodę, a także ponadczasowe zabytki.

PROGRAM
DZIEŃ 1 Zbiórka w Białymstoku- przejazd na lotnisko lub 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  Parlamentu,  National
Gallery,  galeria  narodowa  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.

DZIEŃ  3  Śniadanie.  Przygotowanie  lunch  pakietów.  Możliwość
realizacji  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.

DZIEŃ  4  Śniadanie.  Przygotowanie  lunch  pakietów.  Możliwość
realizowania  Fakultetu w Dublinie - realizacja wejść dodatkowych
lub dzień na miejscu. Podsumowanie zadań językowych.

DZIEŃ  5  Śniadanie.  Przygotowanie  lunch  pakietów.  Projekt  w
Dublinie  -  Katedra  Kościoła  Chrystusowego  Temple  Bar,
dzielnica sztuki  i  rozrywki,  przejście  nad  kanałem  rzeki  Li  ey,
O’Connell Street, główna arteria północ i południe, Natural History
Museum  lub  Archeology  Museum,  dwa  narodowe  muzea
przedstawiające w  interesujący  sposób  wybrane  zagadnienia  z
dziedzin archeologii i historii naturalnej.  
DZIEŃ  6  Śniadanie.  Przygotowanie  lunch-pakietów.
Wykwaterowanie, przejazd  na  lotnisko  komunikacją  miejską  lub
autokarem, wylot do Polski. Powrót do Polski.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
 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.

CENA PROJEKTU:
PROMOCJA DO 15.02.2020 

2280 zł + 100 GBP 

Po 15.02.2020 - 2380 zł + 110 GBP 

*cena może ulec zmianie w przypadku znacznego wzrostu cen biletów 
lotniczych 
** należy doliczyć 50 zł/ os. za bilet- Białystok- Warszawa (lotnisko)- 
Warszawa (lotnisko)- Białystok

Rachunek w PLN
Mbank 22 1140 2004 0000 3102 7662 3548
Rachunek w GBP
Mbank 44 1140 2004 0000 3312 0520 1241

Możliwość płatności w ratach.

PAKIET 100 FUNTÓW ZAWIERA:
PAKIET - Fakultet w Belfaście, Muzeum Titanica, zwiedzanie Trinity 
College z przewodnikiem, Book of Kells, Dublin Castle z 
przewodnikiem (uzależnione od dostępności w danym terminie), 
zwiedzanie Dublina z przewodnikiem, Epic Ireland 

Możliwość wykupienia ubezpieczenia od rezygnacji 228 zł.

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


