Dlaczego obozy językowe PROGRAM (dawniej PROGRAM- Bell )?
Nie trzeba wyjeżdżać za granicę, aby posmakować życia w anglojęzycznej atmosferze i przez dwa
tygodnie rozmawiać wyłącznie po angielsku.
Szkoła PROGRAM od wielu lat organizuje tematyczne obozy językowe z udziałem lektorów anglojęzycznych
(native speakers). Naturalna metoda nauki języka angielskiego przez nawiązanie kontaktu na zajęciach z
rodowitymi Anglikami, Amerykanami czy Kanadyjczykami jest najłatwiejszym sposobem na efektywne
przyswojenie języka angielskiego. Nie ma bowiem takiego podręcznika i sposobu nauczania na świecie,
które dorównałyby efektywności uczenia naturalnego. Nasi nauczyciele, rodem z USA, Wielkiej Brytanii i
Kanady mają nie tylko odpowiednie kwalifikacje do nauczania języka obcego oraz doświadczenie w pracy z
dziećmi, ale także entuzjazm i odpowiednią osobowość. Jednocześnie posiadają oni wiele dodatkowych
umiejętności: znają zasady i reguły uprawiania wielu dyscyplin sportowych, są umuzykalnieni i potrafią
śpiewać lub grać na instrumentach muzycznych, a także potrafią wyreżyserować sztukę lub nakręcić dobry
film czy musical. Wszyscy zatrudnieni przez nas nauczyciele mogą pochwalić się doświadczeniem w pracy w
innych krajach, często z dziećmi z kręgu innych kultur. Jesteśmy przekonani, że to doświadczenie wzbogaci
letnie kolonie organizowane przez naszą szkołę a dzieciom i młodzieży pozwoli na odkrycie ich talentów.

PROGRAM wart poznania
Nasze kultowe obozy to oferta „All Inclusive” - Wszystko w cenie
50 twarzy angielskiego:
•

Blisko 100 godzin angielskiego z native speaker’ami co stanowi równowartość rocznego kursu

•

Możliwość swobodnej komunikacji po angielsku przez cały dzień i przełamanie bariery językowej

•

Prawdziwe zanurzenie w języku: jak przy wyjeździe za granicę

•

Zaczynasz mówić pierwszego dnia a po tygodniu nabierasz biegłości!

•

Słownictwo językowe dostosowane do tematyki obozu i nie tylko

•

Wykształceni nauczyciele amerykańscy i brytyjscy, uczący z pasją i uśmiechem

•

Dodatkowe zajęcia warsztatowe z polskimi instruktorami: aktorskie, artystyczne czy sportowe w
cenie obozu. Służą do realizacji tematu obozu!

•

Doświadczony kierownik obozu: anglista, który czuwa nad całością

•

Każdy uczestnik obozu otrzymuje „kultową” koszulkę z logo Szkoły
Pakiet pozalekcyjny:

•

Zakwaterowanie w ośrodkach hotelowych o wysokim standardzie, pokoje z pełnym węzłem
sanitarnym, często w obiektach zabytkowych i bezpośrednio nad jeziorami

•

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie i podwieczorek, śniadania i kolacje w formie szwedzkiego stołu

•

Możliwość diety bezglutenowej, bezmlecznej czy wegetariańskiej (poza Szczecinkiem), za dopłatą

•

Dojazd i powrót do Poznania klimatyzowanym autokarem

•

Wycieczki w trakcie turnusów oraz wstępy zawarte w cenie, np. zwiedzanie bunkrów, wyjazdy na
basen czy jezioro, zwiedzanie zamków czy wycieczki np. do masywu Skalnika czy Czaplinka

•

Ubezpieczenie NNW

•

Gwarancja Turystyczna, jesteśmy organizatorem turystyki wpisanym do rejestru Urzędu
Marszałkowskiego pod numerem: 737

•

Wpis do rejestru Kuratorium, co oznacza, że ośrodki posiadają, między innymi, Opinię Komendanta
Straży Pożarnej o możliwości realizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Centrum Edukacji Ekologicznej Szczecinek – turnus A
28.06.2020 - 11.07.2020
wiek uczestników: 8 - 13 lat
www.eco.szczecinek.pl
cena: 2.890 zł (w ratach: 950,- zł + 1990,- zł)

Lost in Adventure!

Zapraszamy Was na obóz sprawnościowy, na którym dostaniecie się w prawdziwy wir
przygód! W czasie jego trwania będziecie raz komandosami, raz poszukiwaczami skarbów, a
czasem po prostu paczką zgranych przyjaciół! Jako komandosi będziecie zdobywać odznaki ukryte
na trasie dookoła jeziora. Jako łowcy skarbów będziecie szukać ukrytych kosztowności.
Wykorzystacie do tego swoje talenty tropicieli, którzy podążając za znakami muszą rozwiązywać
różne zadania, oczywiście po angielsku. To jeden sposób na odnalezienie ukrytych skarbów, drugi
to wykorzystanie nawigacji satelitarnej w zabawie terenowej, jaką jest Geocaching. Dosłowne
tłumaczenie tej nazwy to: geo- ziemia, cache- kryjówka. Zatem podzieleni na grupy będziecie
odnajdować kryjówki rozrzucone w lesie w pobliżu ośrodka, a jedyną pomocą w rozwiązaniu
zagadki i odszukaniu tajemniczej skrytki będzie podana długość i szerokość geograficzna, odbiornik
GPS oraz mapa. Poszukiwania te pozwolą nabyć Wam umiejętności poruszania się na obszarze
leśnym, doskonale się przy tym bawiąc. Za każdą zdobytą odznakę otrzymacie punkty, które
posłużą do uzyskania rangi Nieustraszonego Tropiciela Przygód.
Na obozie będziecie również kluczyć w podziemnym labiryncie i wcielicie się w rycerzy
Okrągłego Stołu. Wspólnie z lektorami stworzycie scenografie do kilku epizodów ze sławnych
opowieści i odegracie je na świeżym powietrzu.
W trakcie obozu, w czasie dwudniowych warsztatów, wejdziecie w arkana taekwon-do pod
czujnym okiem instruktorów, a na zakończenie szkolenia odbędzie się pokaz umiejętności adeptów
tej sztuki walki w otaczającym ośrodek parku.
Dodatkową atrakcją w czasie trwania obozu będzie krótki kurs żeglowania prowadzony przez
instruktora z ośrodka, kąpiele w pobliskim jeziorze i wycieczka tramwajem wodnym na Mysią
Wyspę. Poza tym odbędziecie pieszą wycieczkę, podczas której obejrzycie ciekawe bunkry z
czasów II Wojny Światowej, atrakcję turystyczną Szczecinka.

Pałac Książęcy we Wleniu – turnus B
13.07.2020 - 26.07.2020
wiek uczestników: 8 - 13 lat
www.palacwlen.pl

cena:2.890 zł (w ratach: 950 zł + 1990,- zł)

Mystery of the Jungle!

Do pięknego Pałacu Książęcego we Wleniu zapraszamy amatorów niesamowitych przygód i
fantastyki. Zapraszamy do baśniowego świata w zamczysku i otaczającym go parku, który na czas
obozu zamieni się w ekscytującą dżunglę. Spotkacie w nim paczkę przyjaciół Spencer’a i Marthę,
Fridge i Bethany, która ciągle „siedzi na telefonie”. Przeżyjecie mrożące krew w żyłach przygody,
odnajdziecie swoje awatary, nie zawsze zgodne z waszym zamysłem, co stworzy sporo całkiem
niezłych żartów, a po odpaleniu magicznej konsoli dacie się wciągnąć do magicznego świata gry
wideo Jumanji. Wciągniecie do gry również waszych przyjaciół – nowych graczy. Do tego
niebezpiecznego, pełnego przygód świata zaprosicie też dwóch starszych panów dziadka Spencer’a
i jego dawnego kolegi. I wtedy dopiero się zacznie!
Do tego ekscytującego świata traficie za pomocą filmu „Jumanji. Next level” Do was będzie
należało odkrycie jak potoczą się losy bohaterów w dżungli. Napiszecie scenariusz pełen przygód i
na jego podstawie nakręcicie filmy, które obejrzycie wspólnie na ekranie.
W czasie obozu zwiedzicie górujące nad Wleniem malownicze ruiny najstarszego w Polsce
kamiennego zamku Lenno, a w poszukiwaniu przygód odbędziecie wiele pieszych eskapad po
Parku Krajobrazowym Rudaw Janowickich. Będziecie mieli okazję podziwiać Kolorowe Jeziorka o
niesamowitej barwie wody czy wspiąć się na malowniczą górę Skalnik. Dla ochłody zażyjecie kąpieli
wodnych w Cieplickich Termach.
A może część wątków swoich filmów postanowicie nakręcić w plenerze? W końcu film rozgrywa
się w dżungli, gdzie za plecami czai się żarłoczny hipopotam...

Pałac Siemczyno – turnus C
27.07.2020 – 9.08.2020
wiek uczestników: 8 - 13 lat
www.palacsiemczyno.pl

cena: 2.890 zł (w ratach: 950 zł + 1.990 zł)

Animal Menagerie, czyli śmieszne przygody doktora Dollitle

Tego roku Pałac Siemczyno zamieni się w Dolittle Manor, gdzie czeka Was wiele mrożących
krew w żyłach, tajemniczych przygód. Poznacie tu bowiem ekscentrycznego doktora Johna
Dolittle, który mieszka w Dollitle Manor z menażerią swoich zwierząt: zabawną gorylicą, kaczką o
ptasim móżdżku, duetem przyjaciół strusiem i słoniem czy prawdziwą twardzielką, papugą i
wnikniecie do jego świata. A jak wieść niesie, rozumie on mowę zwierząt. Ale kiedy królowa
zapadnie na tajemniczą chorobę, doktor Dolittle zmuszony będzie do udania się na mityczną
wyspę w poszukiwaniu lekarstwa dla niej. I wy mu w tym pomożecie! Doktor, początkowo pełen
wątpliwości, odzyska dzięki wam humor i odwagę. Inspiracją stanie się dla was film „Dolittle”,
dzięki któremu będziecie w stanie poczuć atmosferę świata Wiktoriańskiej Anglii. Usiądziecie w
prawdziwej sali kinowej, aby w pełni oddać się nastrojowi filmu. Kino w takim otoczeniu
przysporzy dreszczyku emocji i na pewno świetnie zmotywuje Was do pomocy Doktorowi.
Następnie, w oparciu o obejrzany film, napiszecie scenariusze do krótkich przedstawień, w
których będziecie mogli odegrać role wybranych przez siebie bohaterów. Wasi anglojęzyczni
opiekunowie będą służyli pomocą w pisaniu i tworzeniu tych dzieł.
Wspomogą Was również młodzi aktorzy ze studio aktorskiego STA z Poznania, którzy poprowadzą
dwudniowe warsztaty aktorskie. To oni wprowadzą was w arkana występów na scenie, przy ich
pomocy skomponujecie etiudy związane tematycznie z obejrzanym filmem.
A jako że wakacje to czas relaksu, w czasie obozu cała grupa kilkakrotnie wybierze się do
Czaplinka, gdzie zażyjecie kąpieli w jeziorze i rozegracie wiele emocjonujących potyczek na plaży
oraz na wycieczki rowerowe po przepięknej okolicy, pełnej lasów i jezior, gdzie teraźniejszość łączy
się z przeszłością. A może spotkacie któreś z zabawnych zwierząt Doktora?
Wybierzecie się także do Sławogrodu w Czaplinku, gdzie czekać będzie na Was wiele atrakcji….

Marina Borne Sulinowo – turnus A
28.06.2020 - 11.07.2020
wiek uczestników: 12 - 17 lat
www.bornemarina.pl
cena: 2.890 zł (w ratach: 950 zł + 1.990 zł)

WORLD OF SUSPENCE
na miarę Agathy Christie

Jeśli należycie do grona osób kreatywnych o szczególnej wyobraźni, zapraszamy Was do
pięknego ośrodka Marina w Bornem Sulinowie na obóz z dreszczykiem. Tematem przewodnim
będzie kryminał inspirowany twórczością Agathy Christie – mistrzyni powieści z rodzaju
klasycznych kryminalnych dreszczowców. Obejrzycie fragmenty filmu inspirowanego jej
twórczością: Knives Out w reżyserii Riana Johnsona i wspólnie przeanalizujecie niektóre epizody.
Akcja filmu rozgrywa się w posiadłości znanego autora powieści kryminalnych Harlan’a
Trombley’a, który zostaje znaleziony martwy dzień po swoich 85 urodzinach. Śledztwo prowadzi
elegancki i równie dociekliwy detektyw, na miarę słynnego Hercule Poirot, Benoit Blanc, grany
przez Daniela Craiga. W ten sposób odkryjecie tajemnice eskalacji napięcia w momentach
kulminacyjnych, z których słynęła mistrzyni suspensu.
Sami zaaranżujecie i przedstawicie wybrane sceny z filmu w klimacie “suspense”, pracując
wspólnie w “project groups”. Stworzycie w nich mistrzowskie kreacje postaci członków rodziny
seniora rodu, gdzie każdy ma motyw, a wszystko to w konwencji filmu czarno-białego. Benoit
Blanc, poprzez swoje nieszablonowe metody, z determinacją i wprawą odkrywa kolejne elementy
układanki. Sprawca przecież może być tylko jeden. Duszna atmosfera posiadłości potęgować
będzie jeszcze napięcie wykreowane na Waszych planach filmowych, ale nie musicie się bać. To
tylko film!
Zdjęcia do filmów pomoże stworzyć wam mistrz czarno-białej fotografii, Szymon Kawecki,
który poprowadzi dwudniowe warsztaty fotograficzne. A na zakończenie odbędzie się uroczysty
Gala Dinner, oczywiście w konwencji kryminalnej.
W czasie turnusu będzie też okazja do kąpieli w pobliskim jeziorze, wycieczka rowerem
wodnym na Mysią Wyspę czy przejażdżki rowerowe po okolicy.

Szczecinek– turnus B
12.07.2020 - 25.07.2020
wiek uczestników: 13 - 17 lat
www.eco.szczecinek.pl

cena: 2.890 zł (w ratach: 950 zł + 1.990 zł)

The Witcher & Other Stories
Piękny ośrodek Rewitalizacji Jezior w Szczecinku, otoczony lasami i jeziorami, będzie scenerią
poznania bohaterów sagi o Wiedźminie. Będą to dwa niesamowite tygodnie przygód z dreszczykiem w
tajemniczej okolicy lasów i jezior Drawskiego Parku Krajobrazowego.
Trzymają one słuchacza w napięciu, jak u mistrzów opowieści tego gatunku- Edgara Allana Poe czy Arthura
Conan Doyle’a. Jednak tym razem groza przemiesza się z fantastyką. Za inspirację posłuży Wam twórczość
A. Sapkowskiego - saga o dziejach Wiedźmina, którego świat zamieszkują karły, gnomy, wilkołaki czy
wampiry. Na obozie poznacie kilka fragmentów opowieści o Geralcie z Rivii, Cahir, Jaskier, Ciri czy Yennefer
i wielu innych.
Na ich podstawie stworzycie własne etiudy teatralne w tajemniczej scenerii ośrodka i otaczającego
go parku. Wykorzystacie w nich też inne postaci ze znanych filmów, gier i powieści A. Sapkowskiego
utrzymanych w klimacie grozy i fantastyki. Dodatkowego dreszczyku emocji dostarczy Wam
charakteryzacja, do której zapewnimy materiały i przybory! Wasze stroje, rodem z filmu i powieści o
Wiedźminie zostaną sfotografowane w prawdziwej sesji mody jak na wybiegach Londynu czy Nowego
Jorku, przez mistrza fotografii Szymona Kaweckiego, który poprowadzi dwudniowe warsztaty fotograficzne.
A na koniec dnia, wieczorową porą, gdy w wodach pobliskiego jeziora odbiją się Wasze
ucharakteryzowane twarze - czy będzie jak w wierszu E. A. Poe „mroczne, we mgle tonące jezioro i las
nawiedzany przez duchy “? – przekonacie się sami…
Dodatkową atrakcją w czasie trwania obozu będzie krótki kurs żeglowania prowadzony przez instruktora z
ośrodka, kąpiele w pobliskim jeziorze i wycieczka tramwajem wodnym na Mysią Wyspę. Poza tym
odbędziecie pieszą wycieczkę, podczas której obejrzycie ciekawe bunkry z czasów II Wojny Światowej,
atrakcję turystyczną Szczecinka.

Pałac Siemczyno – turnus C
27.07.2020 – 9.08.2020
wiek uczestników: 13 - 17 lat
www.palacsiemczyno.pl

cena: 2.890 zł (w ratach: 950 zł + 1990 zł)

THE TOLKIEN HEROS SAGA

Tego lata tajemnicza i malownicza sceneria historycznego pałacu w Siemczyno przeniesie
Was w świat mitów i magii.
Pałac ten został w XVIII wybudowany z dużym rozmachem przez rodzinę von der Goltz i wiąże się z
nim kilka ciekawych opowieści. Tu, w Heinrichsdorfie, wojsko szwedzkie przekroczyło polską
granicę zaczynając tzw. „potop szwedzki”. Wśród murów starego pałacu oraz skał, wąwozów i
jezior Drawskiego Parku Krajobrazowego pojawią się fantastyczne stworzenia rodem z powieści
Tolkiena: elfy, krasnoludy, hobbity i czarodzieje. Bohaterowie tego świata odznaczają się niezwykłą
siłą i odwagą, często poświęcają wolność i życie w walce o swoją ziemię i jej ludność.
Na obozie stworzycie doskonałe stylizacje postaci ze świata Middle Earth J.R.R. Tolkiena.
Zamienicie się w Gandalfa, Pippina, Aragorna, Frodo, Arwenę czy Eowinę. Stworzycie widowisko
artystyczno-muzyczne na miarę Broadway’u, które odda charakterem atmosferę sagi Tolkiena.
Przywieźcie więc swoje instrumenty (gitary, flety, trąbki) i stwórzcie nową muzykę, która być
może, stanie się podstawą nowego, broadwayowskiego musicalu pt. The Tolkien Saga. Zostańcie
mistrzami gatunku fantasy i przedstawcie walkę między dobrem i złem z własną muzyką w tle. A
może niektórzy wolą rolę scenografów lub charakteryzatorów w przedstawieniu? Zapraszamy do
jedynego w swoim rodzaju teatru w Pałacu Siemczyno, gdzie prawdziwa scena zaprasza przyszłych
adeptów piosenki, tańca i aktorstwa!
Techniki teatralne przybliżą Wam aktorzy ze studia teatralnego STA z Poznania, którzy
poprowadzą dwudniowe warsztaty, ćwicząc z wami emisję głosu, pracę z ciałem czy ujawniając
wasze możliwości wokalne. A może ktoś odkryje swój talent na miarę Roxie Węgiel?
W czasie pobytu na turnusie odbędziecie bardzo ciekawe wycieczki nad jezioro do Czaplinka
zwiedzając jednocześnie to stare, historyczne miasteczko. Na rowerach przejedziecie szlak
Henrykowski i odnajdziecie ślady dawnych pokoleń, gdzie teraźniejszość miesza się z historią.

