Dlaczego obozy językowe PROGRAM (dawniej PROGRAM- Bell )?
Nie trzeba wyjeżdżać za granicę, aby posmakować życia w anglojęzycznej atmosferze i przez blisko dwa
tygodnie rozmawiać wyłącznie po angielsku.
Szkoła PROGRAM od ponad 32 lat – jako pierwsi w Polsce! 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:
•

Blisko 90 godzin angielskiego z native speaker’ami co stanowi równowartość rocznego kursu

•

12 lub 11 dni swobodnej komunikacji po angielsku, w małych grupach, przez cały dzień

•

przełamanie bariery językowej

•

Prawdziwe zanurzenie w języku: jak przy wyjeździe za granicę

•

Zaczynasz mówić pierwszego dnia a po tygodniu nabierasz biegłości!

•

Brak ukrytych kosztów

•

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:
Uwaga: Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu pozalekcyjnego obozu w celu
realizacji wytycznych dotyczących bezpieczeństwa uczestników obozu w kontekście Covid-19, np.
zajęcia z instruktorem WF zamiast wycieczek.

•

Zakwaterowanie w ośrodkach hotelowych lub ośrodku kolonijnym ( Pogorzelica) o wysokim
standardzie, wszystkie pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, często w obiektach zabytkowych i
bezpośrednio nad jeziorami lub morzem

•

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

•

Możliwość diety bezglutenowej, bezmlecznej czy wegetariańskiej, za dopłatą

•

Wycieczki w trakcie turnusów oraz wstępy zawarte są w cenie, np. zwiedzanie bunkrów z czasów II
wojny światowej, kurs żeglarski, zajęcia z aktorami, zwiedzanie zamku Drahim, zwiedzanie
miejscowości nadmorskich jak Pogorzelica, Rewal, Trzęsacz, Niechorze, spływ kajakowy, wizyta w
latarni morskiej czy paintball

•

Kąpiele w jeziorach i morzu

•

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

• Pełne dostosowanie do regulacji MEN w czasie pandemii Covid 19
Uwaga: Wyjazd do ośrodka i powrót do Poznania klimatyzowanym autokarem, płatne dodatkowo
180,-zł od uczestnika.

Ośrodek Rewitalizacji Jezior Szczecinek – turnus A
26.06.2022 - 07.07.2022
wiek uczestników: 8 - 13 lat

www.eco.szczecinek.pl
cena: 3.150 zł (w ratach: 1150,- zł + 2050,- zł)

Magic and Alchemy at Harry Potter’s Laboratory
W Szczecinku tego lata czeka Was niezwykłe przeżycie. Będziecie mieli okazję poznać sekret magii
Harry Pottera! Przybędzie do Was utalentowana asystentka alchemików, która na co dzień
prowadzi zajęcia z dziećmi i przeprowadza z nimi różne ciekawe doświadczenia chemiczne.
Asystentka profesora Snape’a wprowadzi Was do laboratorium alchemicznego, które w
nowoczesnych czasach służy Harry’emu Potterowi, a wywodzi się z czasów Wielkiego Czarownika
Merlina! Poznacie największe sekrety magii i chemii oraz przeprowadzicie wiele ciekawych
doświadczeń i testów. Dlatego też prosimy o przywiezienie własnych kitli lub fartuchów. Na
miejscu wyposażymy Was w specjalne, magiczne okulary do przeprowadzania eksperymentów.
Przy okazji pracy w laboratorium poznacie bardzo dużo angielskich słówek z dziedziny chemii i
magii! Wyniki swojej pracy uwiecznicie w krótkich epizodach filmowych, wzorowanych na
podstawie powieści o Harrym Potterze.
Pobyt w uroczym Szczecinku to oczywiście czas relaksu. Będziecie pływać w jeziorze, uprawiać
sporty plażowe i wodne, zdobędziecie podstawy żeglowania w trakcie tygodniowego kursu
żeglarskiego oraz pojedziecie na wycieczkę na Mysią Wyspę i zwiedzicie bunkry z II wojny
światowej.

Ośrodek Rewitalizacji Jezior Szczecinek– turnus A
26.06.2022 - 07.07.2022
wiek uczestników: 13 - 17 lat
www.eco.szczecinek.pl
cena: 3.150 zł (w ratach: 1150,- zł + 2050,- zł)

A Mirror Image of American Mafia
Na obozie w Szczecinku czeka Was wiele mrożących krew w żyłach gangsterskich przygód. Wnikniecie
bowiem w świat Mafii i staniecie się członkami „Rodziny”! Obóz rozpocznie pokaz dwóch filmów wybitnych
reżyserów amerykańskich, dzięki którym będziecie w stanie poczuć atmosferę tego kryminalnego świata.
Usiądziecie wśród szumu drzew i zapachu traw - w naszym kinie plenerowym. Będziecie wtedy mogli w
pełni oddać się nastrojowi tych filmów. Kino w takim otoczeniu przysporzy dreszczyku emocji i na pewno
świetnie zmotywuje Was do wykonania doskonałych stylizacji bohaterów rodem z Nowego Jorku lat
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Każdy z was wybierze ulubiony kadr kina mafijnego i stworzy jego
kopię, która następnie zostanie sfotografowana.
Następnie, w oparciu o obejrzane filmy, napiszecie scenariusze do krótkich przedstawień, w których
będziecie mogli odegrać role przez siebie wybranych bohaterów. Wasi anglojęzyczni opiekunowie będą
służyli pomocą w pisaniu i tworzeniu tych dzieł.
Dodatkową atrakcją w czasie trwania obozu będzie tygodniowy kurs żeglowania prowadzony przez
instruktorów z ośrodka, kąpiele w pobliskim jeziorze i wycieczka tramwajem wodnym na Mysią Wyspę.
Poza tym atrakcją będzie na pewno widowiskowa gra w paintball. Odbędziecie również wiele pieszych
wycieczek, podczas której obejrzycie ciekawe bunkry z czasów II Wojny Światowej.

Ośrodek Rewitalizacji Jezior Szczecinek– turnus B
09.07.2022 – 20.07.2022
wiek uczestników: 8 - 13 lat
www.eco.szczecinek.pl
cena: 3.150 zł (w ratach: 1150,- zł + 2050,- zł)

The Quest of the Holy Grail
W Szczecinku tego lata czeka Was niezwykła przygoda. W malowniczej okolicy szczecineckich jezior
wcielicie się w postaci niezwykłych rycerzy legendarnego Króla Artura i udacie się w pełną przygód
podróż, której celem będzie znalezienie Świętego Graala. Poza walecznymi rycerzami, jak Sir
Percival, Sir Galahad i Sir Lancelot, w poszukiwaniach wezmą udział także przebiegła czarodziejka
Morgana Le Fay i piękna królowa Guinevere oraz mądry czarownik Merlin. To oni wskażą Wam
drogę do Świętego Graal’a, czyli magicznego kielicha, który według celtyckich podań miał być
pełen cudownego jadła. Ukazywał się tylko ludziom dobrym, dlatego droga do niego była pełna
wyzwań. Rycerze staczali walkę ze smokami, damy dzielnie ich wspierały, a wiedza magów
kierowała ich do zwycięstwa.
Z pomocą nauczycieli, wykonacie piękne średniowieczne zbroje i miecze, a także cudnie tkane
suknie dla dam. Swoje przygody nakręcicie w epizodach na taśmę filmową. W chwilach między
ekranizacją starodawnej legendy, zajmiecie się zajęciami typowymi dla okresu średniowiecza:
będziecie łowić ryby, strzelać z łuku czy tropić zwierzęta w lesie w towarzystwie prawdziwych
poszukiwaczy przygód.
Dodatkową atrakcją w czasie trwania obozu będzie krótki kurs żeglowania prowadzony przez
instruktorów 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.
Atrakcją będzie też wycieczka do Sławogrodu, gdzie na krótka chwilę zamienicie się w
średniowiecznych rycerzy.

Ośrodek Rewitalizacji Jezior Szczecinek– turnus B
09.07.2022 – 20.07.2022
wiek uczestników: 13 - 17 lat
www.eco.szczecinek.pl
cena: 3.150 zł (w ratach: 1150,- zł + 2050,- zł)

A jeśli z naszej planety zniknie życie? Don’t Look Up
Na obozie w Szczecinku spotkacie w tym roku szalonych naukowców, którzy będą usiłowali Was przekonać,
że w stronę planety Ziemia zmierza kometa, która zmiecie życie z powierzchni planety. Uczeni mają zdjęcia
ciała niebieskiego i wyliczenia. Szerokie konsultacje wśród badaczy kosmosu przyniosły konsensus: jeśli
świat nie zareaguje szybko i stanowczo, za pół roku nikt nie powstrzyma armagedonu i planeta Ziemia
przestanie istnieć.
Tyle że świat wcale nie chce słuchać takich głosów. Wielkie korporacje szukają wyłącznie zysku. Tradycyjne
środki przekazu pokazują jedynie „pogodne” tematy i licytują kto dostanie więcej „lajków” w mediach
społecznościowych. A już zupełnie nikt nie wierzy nauce, ekspertom i specjalistom. Film to trochę czarna
komedia, a trochę prawda w jakim kierunku naprawdę zmierza świat. Waszym zadaniem będzie pomóc
naukowcom i przekonać świat do ich działań. Wspólnie połączycie siły i poszukując humoru w tych
ponurych czasach stworzycie własne mini etiudy filmowe, które pomogą uratować świat. Niech naukowcy
nie będą osamotnieni!
Dodatkową atrakcją w czasie trwania obozu będzie krótki kurs żeglowania prowadzony przez instruktorów z
ośrodka, kąpiele w pobliskim jeziorze i wycieczka tramwajem wodnym na Mysią Wyspę.
Poza tym atrakcją będzie na pewno widowiskowa gra w paintball. Odbędziecie też pieszą wycieczkę,
podczas której obejrzycie ciekawe bunkry z czasów II Wojny Światowej.

Pałac Siemczyno – turnus C
25.07.2022 – 05.08.2022
wiek uczestników: 8 - 13 lat
www.palacsiemczyno.pl
cena: 3.150 zł (w ratach: 1150,- zł + 2050,- zł)

Amazing Doctor Who and his Time Machine
We wspaniałym zamku w Siemczyno tego lata czeka Was niezwykła przygoda, jaką będzie podróż
w czasie wraz z Waszym ulubionym bohaterem telewizji BBC, Doktorem Who. Dokąd zabierze was
Wehikuł czasu Doktora? Oczywiście do Siemczyno! Tam zaczną dziać się rzeczy niezwykłe, których
przedsmak poczujecie oglądając dwa odcinki Doktora Who na specjalnym seansie w sali kinowej
pałacu. W pałacu oraz otaczającym go parku czekają Waszą grupę dwie niezwykłe przygody, w
których będziecie sprzymierzeńcami Doktora. Jedna z przygód dzieje się w szkole, która
nawiedzona zostaje przez Krylitanów - istoty podobne do nietoperzy. Druga przygoda spotyka
wycieczkę szkolną, która zwiedza Muzeum Przyrodnicze w centrum Londynu.
Na podstawie wybranych fragmentów napiszecie angielskie scenariusze własnego odcinka Doktora
Who, w których Doktor oraz Sarah Jane i jej komputerowy piesek ratują zagrożone dzieci, a
następnie nakręcicie filmy w swoich grupach projektowych. Nie zapomnijcie o skonstruowaniu
Waszego własnego wehikułu czasu, “The Tardis of Siemczyno”. Wasi anglojęzyczni nauczyciele
wyłonią w Konkursie najlepszy Tardis lata 2022.
Techniki teatralne przybliżą Wam młodzi aktorzy ze Społecznej Jedynki z Poznania, którzy
poprowadzą dwudniowe warsztaty ( w jęz. polskim), ćwicząc z wami emisję głosu, pracę z ciałem
czy ujawniając wasze możliwości charakteryzatorskie.
Tradycyjnie, w czasie trwania obozu, będą kąpiele w pobliskim jeziorze oraz wycieczki rowerowe
po lesie.
Niezwykłych wrażeń dostarczy wycieczka do Sławogrodu, gdzie na jakiś czas zamienicie się w
średniowiecznych rycerzy.
Poza tym w trakcie obozu zwiedzicie Zagrodę Żubrów połączona z karmieniem zwierząt i
ogniskiem.

Pałac Siemczyno – turnus C
25.07.2022 – 05.08.2022
wiek uczestników: 13 - 17 lat
www.palacsiemczyno.pl
cena: 3.150 zł (w ratach: 1150,- zł + 2050,- zł)

The Adventures of Count Dracula
Bardzo znany i zasłużony wampir, Count Dracula opuścił Transylwanię i udał się w podróż po
Europie. W trakcie przemierzania kontynentu, zatrzymywał się wyłącznie w starych zamczyskach.
W Polsce Dracula trafił do Siemczyna. Wasz obóz w Siemczyno 2022 to spotkanie ze znanym
wampirem. Na pewno dostarczy ono mrożących krew w żyłach wrażeń. Gdy już się z nich nieco
otrząśniecie, poprosimy Was o przygotowanie trzech scenariuszy filmowych z gatunku – horror,
musical lub black comedy o pobycie Draculi w tym słynnym pałacu.
Techniki teatralne przybliżą Wam młodzi aktorzy ze Społecznej Jedynki z Poznania, którzy
poprowadzą dwudniowe warsztaty ( w jęz. polskim ), ćwicząc z wami emisję głosu, pracę z ciałem
czy ujawniając wasze możliwości charakteryzatorskie.
Poza produkcją artystyczną, będzie tu również okazja do uprawiania sportów, wycieczki nad
pobliskie jezioro, przejażdżki rowerami oraz wycieczka do tajemniczego zamku Drahim niedaleko
Drawska.
Atrakcji i niezapomnianych emocji dostarczy spływ kajakowy rzeką Drawą z Rzepowa do Złocieńca.

Morze
Ośrodek wypoczynkowy w Pogorzelicy – turnus D
18.08.2022 – 28.08.2022
wiek uczestników: 12 - 17 lat
www.mojadiuna.pl
cena: 2.390 zł (w ratach: 1150,- zł + 1290,- zł)

Dead Poets Society. Podążaj za marzeniami
Słońce, lasy, morze. Czego więcej trzeba do wspaniałego letniego wypoczynku? A jednak.
To będzie obóz inny niż wszystkie. W oparciu o film Dead Poets Society porozmawiacie o przyjaźni,
młodzieńczych marzeniach i jak je realizować. Swobodnie zrealizujecie różnorodne tematy, nie unikając
tych trudnych. Do szkoły z tradycjami przybywa nowy nauczyciel jęz. angielskiego, John Keating ( w tej roli
Robin Williams), który wnosi powiew świeżości w mury instytucji gdzie obowiązują 4 złote zasady: honor,
tradycja, dyscyplina i doskonałość, które jednocześnie są synonimem bezdusznej edukacji. Nowy nauczyciel
wnosi ducha poezji, miłości i życia, a co najważniejsze, ducha samodzielnego myślenia. Chłopcy odnawiają
tytułowe Stowarzyszenie Umarłych Poetów, w którym odkrywają prawo do marzeń, wolności i buntu.
Zaczynają realizować swoje marzenia….
Każdy z Was odpowie sobie na pytanie, czym dla niego są zasady obowiązujące w szkole i stworzy na tej
podstawie swoją lekcję lub prezentację, którą pokaże na uroczystym Gala Dinner.
Będzie się działo! 10 dni swobodnej konwersacji z native speakerami, blisko 80 godzin zanurzenia w języku
angielskim.
A oprócz tego mnóstwo nadmorskich atrakcji: kąpiele w morzu, wycieczki do nadmorskich miejscowości jak
Trzęsacz, Niechorze czy Rewal, zwiedzanie latarni morskiej czy widowiskowa gra w paintball.
Two roads diverged in a wood, and I — / I took the one less traveled by
Dwie drogi wiodły mnie przez las / Wybrałem tę, gdzie ludzi mniej
Robert Frost, The Road Not Taken

