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Dublin - Angielski Ogólny [TLC-G]

Lokalizacja
Położony nad szeroką zatoką Dublin to wyjątkowo przyjemna i kameralna stolica. Miasto w ostatnich latach
intensywnie się rozwija, ale mimo to nie ma tu przytłaczających wieżowców ani hałaśliwych ulic. Wszystko
jest raczej swojskie i przytulne - zarówno tradycyjne ceglane domy o kolorowych drzwiach, jak i wąskie,
ozdobione kwiatami uliczki artystycznej dzielnicy Temple Bar.
Szkoła zlokalizowana jest obok znanego ze swojej urody dublińskiego parku - St. Stephen's Green. W jej
bezpośrednim otoczeniu znaleźć można wiele muzeów i galerii, ze słynną National Gallery na czele. W
okolicy jest także kilka świetnych irlandzkich pubów - idealnych miejsc, by przy muzyce na żywo spotkać się
i porozmawiać z innymi studentami i dublińczykami. Nasze sale lekcyjne są odnowione i wyposażone w
nowoczesne tablice interaktywne. Posiadamy w pełni wyposażoną salę komputerową oraz nowy pokój gier
(tu m.in. tenis stołowy czy piłkarzyki). Jest tu także duży pokój wspólny dla studentów - dostępna jest tutaj
herbata, kawa i przekąski. Mamy również salę telewizyjną i taras. W całym budynku Wi-Fi.
Program szkolenia
Większość studentów pragnących wziąć udział w zajęciach w pełnym wymiarze godzin wybiera kurs w
jednej z trzech dostępnych intensywnościach: 20 i 24 lekcje/tydz. Mniejsza intensywność wybierana jest
przez tych, którzy pragną mieć wolne popołudnia do relaksu, samodzielnej nauki czy na poznawanie
Dublina lub na integrację z innymi uczniami lub uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych
przez szkołę. Przy wyborze większej intensywności zajęcia popołudniowe skupiają się w większej mierze na
ćwiczeniu umiejętności komunikacji (English for Communication).
Zajęcia w pełnym wymiarze godzin są małe - jesienią i zimą grupy liczą 9 lub 10 osób. Kursy obejmują cztery
umiejętności: słuchania, mówienia, czytania i pisania ze szczególnym naciskiem na słowo mówione.
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Techniki nauczania, takie jak działania związane z luką informacyjną, symulacje, odgrywanie ról, dyskusje i
debaty, zapewniają możliwości płynnego posługiwania się językiem.
UWAGA - przed kursem konieczne nabycie podręczników w szkole (cena w zależności od poziomu
językowego).
Długość i termin szkolenia
Szkolenie trwa 2 tygodnie i obejmuje 15 lub 24×45 min. zajęć tygodniowo. Daty rozpoczecia: dowolny
poniedziałek.
Dostępne opcje
Poniżej przedstawiamy orientacyjne koszty pakietów kurs+zakwaterowanie, przeliczone na walutę rozliczeń
grantu tj. EUR. Propozycje te uwzględniają dozwolone przesunięcia środków między poszczególnymi
kategoriami wydatków, tak aby całość kosztów była pokryta z grantu. W kolumnie kieszonkowe podana jest
szacunkowa kwota, jaka pozostanie na dodatkowe wyżywienie, dojazdy komunikacją miejską itp w
zależności od wybranej opcji zakwaterowania. Wydatki z kieszonkowego nie wymagają dokumentowania
rachunkami.
2 tyg.

kieszonkowe

kurs (15×45 min./tydz.)+akademik, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1295 EUR

1143 EUR

kurs (15×45 min./tydz.)+rezydencja, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

1175 EUR

1263 EUR

kurs (15×45 min./tydz.)+rezydencja, pokój 3-osobowy, bez wyżywienia

1155 EUR

1283 EUR

kurs (15×45 min./tydz.)+rezydencja, pokój 4-osobowy, bez wyżywienia

1135 EUR

1303 EUR

kurs (15×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, pełne wyżywienie

1165 EUR

1273 EUR

kurs (15×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1125 EUR

1313 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (15×45 min./tydz.) w cenie 635 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1803 EUR.
2 tyg.

kieszonkowe

kurs (24×45 min./tydz.)+akademik, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1415 EUR

1023 EUR

kurs (24×45 min./tydz.)+rezydencja, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

1295 EUR

1143 EUR

kurs (24×45 min./tydz.)+rezydencja, pokój 3-osobowy, bez wyżywienia

1275 EUR

1163 EUR

kurs (24×45 min./tydz.)+rezydencja, pokój 4-osobowy, bez wyżywienia

1255 EUR

1183 EUR

kurs (24×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, pełne wyżywienie

1285 EUR

1153 EUR

kurs (24×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1245 EUR

1193 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (24×45 min./tydz.) w cenie 755 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1683 EUR.

Cennik
Poniżej podane są ceny kursu i opcji zakwaterowania w oryginalnej walucie kursu, które obowiązują w
rozliczeniach z SJO GLOSSA.
2 tyg.
kurs (15×45 min./tydz.)

635 EUR

kurs (15×45 min./tydz.) + akademik, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1295 EUR
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kurs (15×45 min./tydz.) + rezydencja, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

1175 EUR

kurs (15×45 min./tydz.) + rezydencja, pokój 3-osobowy, bez wyżywienia

1155 EUR

kurs (15×45 min./tydz.) + rezydencja, pokój 4-osobowy, bez wyżywienia

1135 EUR

kurs (15×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, pełne wyżywienie

1165 EUR

kurs (15×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1125 EUR

2 tyg.
kurs (24×45 min./tydz.)

755 EUR

kurs (24×45 min./tydz.) + akademik, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1415 EUR

kurs (24×45 min./tydz.) + rezydencja, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

1295 EUR

kurs (24×45 min./tydz.) + rezydencja, pokój 3-osobowy, bez wyżywienia

1275 EUR

kurs (24×45 min./tydz.) + rezydencja, pokój 4-osobowy, bez wyżywienia

1255 EUR

kurs (24×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, pełne wyżywienie

1285 EUR

kurs (24×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1245 EUR

Uwaga:
1. Grant Erasmus+ obejmuje także kwotę 350 EUR na każdego uczestnika projektu. Wg informacji
uzyskanych z Agencji Narodowej istnieje możliwość przesunięcia tych pieniędzy na dopłatę do kosztów
kursu - w przypadku wyboru droższego kursu.
2. Szczegółowe informacje na temat kwot przyznawanych grantów można znaleźć tutaj.
3. Obowiązują dopłaty sezonowe w okresie:
01-07-2023--03-09-2023: 35.00 EUR/tydz. (15, kurs+rodzina 1 osob. FB)
01-07-2023--03-09-2023: 25.00 EUR/tydz. (15, kurs+rodzina 1 osob. HB)
01-07-2023--03-09-2023: 35.00 EUR/tydz. (24, kurs+rodzina 1 osob. FB)
01-07-2023--03-09-2023: 25.00 EUR/tydz. (24, kurs+rodzina 1 osob. HB)

3
c=1211 [TLC-G]

