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St Julian's - Professional Communication Skills [ETI-Z]

Lokalizacja
Bogata historia Malty sprawia, że to idealne miejsce do nauki angielskiego. Przez ponad 160 lat wyspa była
brytyjską kolonią - ta historia odcisnęła swoje piętno na kulturze tego kraju. Malta pozostaje krajem
dwujęzycznym - z oficjalnymi językami: maltańskim i angielskim. Ten drugi używany jest tu na co dzień,
stąd tak duża popularność wyspy jako kierunku do nauki. Ludzie są mili, przyjacielscy, a sam kraj ma w
sobie tyle ciekawostek historycznych i kulturalnych, że nie można się tu nudzić!
Nasze centrum językowe znajduje się w samym sercu St. Julians, w pobliżu licznych kawiarni, sklepów i
najlepszych na Malcie restauracji. Zajęcia odbywają się w nowoczesnych, klimatyzowanych salach
wykładowych, wyposażonych w doskonałe pomoce naukowe. Uczestnicy szkoleń spędzają wolny czas w
przestronnym salonie studenckim z dostępem do kuchni studenckiej. W naszym centrum znajduje się
również pracownia komputerowa oraz biblioteka, gdzie można wypożyczyć podręczniki, czasopisma,
nagrania CD oraz płyty DVD.
Program szkolenia
COURSE SUMMARY:
Communication in a professional context requires a mix of language knowledge and communication skills.
Language knowledge gives you the security that you are using the correct forms; communication skills in
English give you the ability to build relationships and accomplish tasks. Taken together these two elements
create competence in business and professional communication.
TARGET GROUPS:
This is for all professionals working internationally requiring good communication skills in English. The
course is primarily skills-based, not a language learning/development skills course, and the minimum entry
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level of each participant is a B1 (CEF) or Intermediate level in English. Participants will be encouraged to
critically assess their performance as communicators, and will be given training for effective
communication.
PREPARATION:
After registration, partcipants on this course programme will receive:
- A pre-course questionnaire which will enable trainers to learn about the participants' teaching
backgrounds
- Information about the Europass Mobility Certificate
- Information about Malta to prepare teachers for their cultural experience
OBJECTIVES:
- To enhance both the language needed for participants to operate, teach or speak in an international
working environment.
- The course is primarily skills-based, not a language learning/development skills course,
- To provide training and practice for effective communication and performance.
- To exchange professional knowledge in a multi-cultural context
- To enable participants to a better understanding of English in use and to expand and build on previous
knowledge
- To further develop participants' fluency through discussion and role play
- To develop vocabulary in English
- To experience the cultural heritage of Malta with its bilingual linguistic environment
METHODOLOGY:
- The training course will include both input and ample opportunity for practice and feedback.
- An interactive communicative approach is applied, which will provide participants with experiential
learning of skills and training.
- Effective communication skills will be explored, analysed and discussed, developing the participants' use
of their own communication skills in English.
- Sessions will take the form of brainstorming, analysis, problem-solving, and role play, both in pair work
and group work, further enabling the participants' use of English.
- Exchange of participants' professional knowledge will be encouraged through discussion.
- The course employs a highly interactive and practical approach. Input sessions involve multimedia.
FOLLOW UP:
- The course will end with an evaluation session, where participants will be asked to reflect upon the value
of the knowledge gained on the course and its usefulness to them.
- A full course report will be prepared for all participants by the trainer and will include all modules
covered.
SAMPLE TIMETABLE:
1) Monday
- Introductions. Needs Analysis and Setting Objectives
- Giving Effective Presentations 1: Content/Structure/Delivery/Language
- Socialising Skills and Roleplay
2) Tuesday
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- Being Effective in Meetings: Purpose/Preparation/Process/People and Diversity Factors and Chairing
Meetings
- Meetings Role play. Feedback on Communication and Language
- Intercultural Skills: What is Culture? What is Intercultural Competence?
3) Wednesday
- Giving Effective Presentations 2: Language
- Topic-Based Discussion
- Effective Writing Skills: Communicating by Email
4) Thursday
- Presentations Practice and Feedback
- More Presentations Practice OR Effective Telephoning
- Language Clinic and Tips for Language Learning
5) Friday
- Negotiating Skills: Approaches/Features/Negotiation Practices
- Negotiation Role play and Feedback
- Topic-based Discussion and Course Evaluation and Wrap-up
PROGRAMME FEES INCLUDES:
- Tuition /Training (1 week) over 5 training days
- Social Programme including Half Day Guided Tours (to Malta's Capital City Valletta / to the old Medieval
City of Mdina)
- Airport Transfers : Shuttle Airport Transfers Arrival + Departure; from/to Malta Airport to /from
Accommodation (when booked through our school only!)
- Mobility Euro Pass Certificate
- End-of-Course Certificate
OTHER INFORMATION:
- The School will be closed on public holidays. The schedule for the week including a public holiday will be
adjusted to make up the lost training hours on the public holiday on that particular week.
- A social programme including weekly cultural guided tours will be confirmed every Monday. Participation
on any activities is optional.
Długość i termin szkolenia
Szkolenie trwa 1 tydzień i obejmuje 23×60 min. zajęć tygodniowo. Daty rozpoczecia: 2023-01-23,
2023-02-20, 2023-04-17, 2023-05-29, 2023-08-07, 2023-08-28, 2023-10-16, 2023-11-20.
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.
1 tyg.

kieszonkowe
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kurs (23×60 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1010 EUR

118 EUR

kurs (23×60 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

840 EUR

288 EUR

kurs (23×60 min./tydz.)+rezydencja, pokój 2-osobowy, śniadanie

870 EUR

258 EUR

kurs (23×60 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

990 EUR

138 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (23×60 min./tydz.) w cenie 535 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 593 EUR.

Cennik
Poniżej podane są ceny kursu i opcji zakwaterowania w oryginalnej walucie kursu, które obowiązują w
rozliczeniach z SJO GLOSSA.
1 tyg.
kurs (23×60 min./tydz.)

535 EUR

kurs (23×60 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1010 EUR

kurs (23×60 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

840 EUR

kurs (23×60 min./tydz.) + rezydencja, pokój 2-osobowy, śniadanie

870 EUR

kurs (23×60 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

990 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:
10-06-2023--02-09-2023: 70.00 EUR/tydz. (23, kurs+mieszkanie dzielone 1 osob. BO)
10-06-2023--02-09-2023: 70.00 EUR/tydz. (23, kurs+mieszkanie dzielone 2 osob. BO)
10-06-2023--02-09-2023: 70.00 EUR/tydz. (23, kurs+rezydencja 2 osob. BB)
10-06-2023--02-09-2023: 45.00 EUR/tydz. (23, kurs+rodzina 1 osob. HB)
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