Serdecznie zapraszamy dyrektorów szkół, pracowników naukowych oraz nauczycieli
szkół do udziału w programie edukacyjnym

"Europejski system oświaty w
krajach Beneluksu" - Luksemburg,
Bruksela, Amsterdam
Termin: 27.09-3.10.2020
Wyżywienie: śniadania, obiadokolacje
Transport: samolot, autokar
Cena 3550 zł

Główne elementy programowe
- Wykłady dotyczące nauczania w szkołach w Luksemburgu, Brukseli i Amsterdamie
- Wizyta w Parlamencie Europejskim w Brukseli
- Wizytacja szkół i przedszkoli, prezentacja odwiedzanych placówek.
- Wymiana poglądów i doświadczeń z dyrektorami odwiedzanych placówek, spotkania z kadrą
pedagogiczną, dyskusje na temat metodyki nauczania oraz kształcenia nauczycieli i doskonalenia
zawodowego.
W części komplementarnej: zwiedzanie Luksemburga, Brukseli, Antwerpii i Amsterdamu

Program szczegółowy zostanie przesłany na 1 miesiąc przed wyjazdem.
Dzień 1: wylot z Polski, w godzinach popołudniowych, przylot w godzinach wieczornych,
zakwaterowanie w hotelu w okolicach Luksemburga, obiadokolacja
Dzień 2: śniadanie, wizyta w placówce szkolnej w Luksemburgu, zwiedzanie miasta m.in. Rocher du
Bock – najpiękniejszej części miasta, Ścieżki Chemin de la Corniche – najpiękniejszego balkonu w
Europie, Grand-Duchesse Charlotte, zwany też Czerwonym Mostem, obronnych murów miasta,
powrót do hotelu, obiadokolacja.
Dzień 3: śniadanie w hotelu, przejazd do Brukseli (ok. 220 km), zakwaterowanie w hotelu, spacer po
Brukseli: m.in Grand Place, Manneken pis – symbol Brukseli, figurka-fontanna, wykonana z brązu,
Atomium (płatne dodatkowo ok. 15 euro), Katedra,obiadokolacja.
Dzień 4: śniadanie w hotelu, wizyta w placówce szkolnej w Brukseli, wizyta w Parlamencie
Europejskim, czas wolny na zwiedzanie muzeów (np. Muzeum Komiksu w centrum miasta- płatne
dodatkowo ok. 10 euro) lub spacer po mieście indywidualnie.
Dzień 5: śniadanie, przejazd do Amsterdamu, (ok. 210 km), z krótkim pobytem w Antwerpii- mieście
na północy Belgii, w Antwerpii wspólny spacer, zwiedzanie Katedry, Ratusza, Domu Rubensa (z
zew.), Dworca Kolejowego, dalszy przejazd do Amsterdamu, wizyta w placówce szkolnej w miarę
możliwości, zakwaterowanie, obiadokolacja w hotelu.
Dzień 6: śniadanie w hotelu, wizyta na Uniwersytecie w Amsterdamie, zwiedzanie miasta m.in. Placu
Dam, Pałacu Królewskiego, kościoła Nieuwe Kerk, w którym odbywają się koronacje oraz śluby
rodziny królewskiej, obiadokolacja w hotelu.
Dzień 7: śniadanie, wykwaterowanie, czas wolny do dyspozycji, dla chętnych zwiedzanie Muzeum
Van Gogha (koszt dodatkowy ok. 20 euro), transfer na lotnisko, wylot do Polski, lot AmsterdamWarszawa w godzinach wieczornych, przylot do W-wy ok. 22

Po zakończeniu programu uczestnicy seminarium
otrzymują certyfikaty, które mogą być przydatne przy
awansie zawodowym.

Termin: 27.09-3.10. 2020
Grupa: 38 uczestników
Cena 3550 zł obejmuje:
- przygotowanie programu i wizytowanie placówek
- lot na trasie Warszawa- Luksemburg; Amsterdam- Warszawa
- transport autokarem klimatyzowanym
- 2 noclegi w hotelu na obrzeżach Luksemburga w pokojach dwuosobowych
- 2 noclegi w hotelu/hostelu w Brukseli w pokojach dwuosobowych
- 2 noclegi w hotelu na obrzeżach Amsterdamu w pokojach dwuosobowych
- wyżywienie: śniadania i obiadokolacje
- ubezpieczenie KL, NNW, Assistance w Signal Iduna
- zwiedzanie Luksemburga, Brukseli, Amsterdamu
- tłumaczenia wykładów oraz praktyczną pomoc kierownika wyjazdu i tłumacza
Pokoje jednoosobowe możliwe na życzenie z dopłatą ok. 20 euro os/doba
Dojazd na lotnisko i z lotniska we własnym zakresie
Na dodatkowe atrakcje wyszczególnione w programie należy zabrać ok. 45 euro.

Bank PKO Bank Polski S.A. 94 1440 1231 0000 0000 0542 9455

Podstawą do rezerwacji miejsca jest przesłanie listem, faksem, telefonicznie lub e-mailem
zgłoszenia zawierającego imię, nazwisko, adres, PESEL, telefon kontaktowy, faks/mail oraz adres
miejsca pracy wszystkich uczestników wyjazdu.
W terminie do 30.01.2020 należy wpłacić zaliczkę w wysokości 750 zł, do dnia 31.03.2020 drugą
ratę w kwocie 1000 zł. ;trzecią ratę tzn. 1000 zł do 30.05,ostatnią czwartą ratę800 zł. należy wpłacić
do 30.07.2020 na konto UEF- Polska.

Przy wpłatach proszę dopisać: Beneluks_2020 oraz imię i nazwisko uczestnika

Kierownik sekcji romańskiej:
Agnieszka Pawłowska
e-mail: francais@uef.lodz.pl
(42) 630 08 22 wew. 206

