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St Paul's Bay - English Language development for
teachers and school staff [ALP-GN]

Lokalizacja
St Paul's Bay leży na północnym krańcu Malty, około 10 km od stolicy wyspy, Valletty. Region słynie ze
skalnego wybrzeża, zapierających dech w piersiach widoków na płaskowyż oraz słonecznych, piaszczystych
plaż. Nazwa miasta pochodzi od św. Pawła Apostoła, który w trakcie podróży do Rzymu rozbił się u
wybrzeży Malty. Panuje tu międzynarodowa atmosfera, gdyż miasto to kolorowa mieszanka narodowości, z
przewagą wpływów włoskich i angielskich. Ruchliwy ryneczek, staromodne sklepy w bocznych uliczkach
oraz całe dzielnice sklepów z najnowszymi trendami można znaleźć właśnie tutaj.
Nasza szkoła licencjonowana jest przez Ministerstwo Edukacji i Ministerstwo Turystyki Republiki Malty.
Powstaliśmy w 1991 r., czyli od ponad 20 lat prowadzimy zajęcia z języka angielskiego. Zajmujemy
tradycyjny budynek w stylu maltańskim, położony w centrum miasta. Nasze sale lekcyjne są wyposażone w
sprzęt multimedialny i nowoczesne pomoce naukowe (m.in. tablice multimedialne). Na dachu budynku
znajduje się przestronny taras, na którym nasi uczniowie uwielbiają wypoczywać. W budynku jest także
dostęp do Wi-Fi.
Program szkolenia
COURSE SUMMARY:
This course is as good as our General English courses - only better! Why? Because the language focuses on
your professional needs working within an English-speaking school environment. The added bonus of this
course is that you get to choose aspects of the course content. We look forward to being part of your
personalised learning programme where you will experience high-quality teaching using a range of in-class
and practical elements. We will also endeavour to offer you a period of time practising your language skills
in real-life teaching or administrative situations.
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WHO IS THIS COURSE FOR?
Aimed at: School Principals, Subject Department heads, teacher support, development staff, primary,
secondary and tertiary level teachers, administrative and support staff. This course caters to teaching and
non-teaching professionals alike. English level: A2-B1.
OBJECTIVES:
The daily programme is divided into two main parts. The first offers you level specific input from our
professional trainers, covering the four language skills, and the second part allows you to develop your
specific English speaking skills relevant for your school-based working environment.
Within the four language skills you will aim to do the following:
A) Speaking
- developing your confidence in communicating effectively in the English language
- improving pronunciation of key terms related to your role
- exploring intonation and developing a natural flow and pace of language
- asking and answering common questions
- expanding specific vocabulary and using it in context
B) Reading
- improving your understanding of shorter and longer texts
- reading for meaning and pleasure
- tackling misconceptions in texts
- learning some idiomatic language and common phrases.
C) Writing
- creating lists, sentences, and short texts
- checking for errors and misunderstanding
- reviewing key grammatical structures
- learning synonyms and word alternatives
- using conjunctions.
D) Listening
- developing confidence in listening to the spoken word
- understanding different accents and pronunciation
- selecting the correct information in what you hear
- broadening understanding of a range of topics through listening
INCLUDED IN THE FEES:
- Course resources
- WiFi on school premises
- Europass Mobility Certificate
- Certificate of Attendance
- One off-site training day per week (including entrance ticket to one attraction: Malta National Aquarium /
the Malta Experience / Malta 5D / the Domus Romana / St. Paul's Catacombs)
Długość i termin szkolenia
Szkolenie trwa 2 tygodnie i obejmuje 30×45 min. zajęć tygodniowo. Daty rozpoczecia: 2023-01-09.
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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 (30×45 min./tydz.)+hotel, pokój 1-osobowy, śniadanie

1660 EUR

596 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+hotel, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1828 EUR

428 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+hotel, pokój 2-osobowy, śniadanie

1514 EUR

742 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+hotel, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1598 EUR

658 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+studio (kawalerka), pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1772 EUR

484 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+studio (kawalerka), pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

1366 EUR

890 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (30×45 min./tydz.) w cenie 930 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1326 EUR.

Cennik
Poniżej podane są ceny kursu i opcji zakwaterowania w oryginalnej walucie kursu, które obowiązują w
rozliczeniach z SJO GLOSSA.
2 tyg.
kurs (30×45 min./tydz.)

930 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + hotel, pokój 1-osobowy, śniadanie

1660 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + hotel, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1828 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + hotel, pokój 2-osobowy, śniadanie

1514 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + hotel, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1598 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + studio (kawalerka), pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1772 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + studio (kawalerka), pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

1366 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:
01-06-2023--31-10-2023: 119.00 EUR/tydz. (30, kurs+hotel 1 osob. BB)
01-06-2023--31-10-2023: 119.00 EUR/tydz. (30, kurs+hotel 1 osob. HB)
01-06-2023--31-10-2023: 112.00 EUR/tydz. (30, kurs+hotel 2 osob. BB)
01-06-2023--31-10-2023: 112.00 EUR/tydz. (30, kurs+hotel 2 osob. HB)
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