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Centre of English Studies London - Methodology and
Language Development [CEL-T]

Lokalizacja
Londyn to jedno z najbardziej kosmopolitycznych i barwnych miast świata - miejsce, w którym tradycja i
nowoczesność przeplatają się we wszystkich dziedzinach życia: w sztuce, modzie, rozrywce... Na każdym
kroku spotyka się tu twarze, stroje i języki z całej kuli ziemskiej, a zabytkowe budynki sąsiadują z
zachwycającą współczesną architekturą. Dla osób ceniących sobie codzienne przyjemności Londyn oferuje
niezliczoną liczbę kin, pubów, teatrów, restauracji oraz mnogość sklepów.
Program szkolenia
Course Overview
This course combines the latest in best practice in general pedagogy with the utilisation of practical online
tools for education. It will give participants both a refresher in the areas of lesson planning, classroom
management, and content knowledge, as well as introducing some innovations in practice which can be
integrated the current context.
Course Aims
The primary aim of this course is to not only give the participants support in the process of reflecting on
their own teaching, but to provide clear, practical advice which is relevant to their context. At the end of the
course, the participants will have had the opportunity to have put into practice some of the tools and
methods covered in the course both from the perspective of the teacher and the student.
Who is this course suitable for?
This course is designed for teachers who are looking to upskill in a number of areas. Teachers who are
looking for a revision of best practice, or who are looking for some new ideas in traditional settings will gain
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from this course, as will teachers who are looking at learning more about the use of technology both in and
outside the classroom.
What is in this course?
This course blends synchronous and asynchronous tasks to ensure that the timetable is best utilised. There
is a recognition of the limitations and opportunities provided by the online space and this course
endeavours to ensure that each participant has a fruitful experience.
The courses take place for two weeks (it's possible to join for only one week - first week of the two-week
course). Language awareness and methodology sessions take place Monday to Friday mornings. The schools
run an extensive cultural and social programme in the afternoons which includes visits to the various
cultural attractions in the location.
SAMPLE PROGRAMME:
1) Monday:
- Introduction, Ice Breakers, Needs Analysis
- Learner Styles and Thinking Skills
2) Tuesday
- Techniques for Teaching Vocabulary and The Lexical Approach
- The Productive Skills: Speaking and Writing
- Irish History and Politics
3) Wednesday
- The Receptive Skills: Reading and Listening
- Language Development
4) Thursday
- Language Development
- Exploiting the Course Book and Authentic Material
- Irish Culture and Idiomatic Langauge
5) Friday
- Task Based Learning
- Teacher's Choice
6) Monday
- Language Development
- Games, Activities and Drama in the Classroom
7) Tuesday
- Dealing with Pronunciation
- Techniques for Reviewing Vocabulary
- Irish Literature
8) Wednesday
- Teacher's Choice
- Language Development
9) Thursday
- Useful Websites and Other Resources
- Workshop: Material Design
- Blended Learning and e-Learning
10) Friday
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- Presentation of Material and Rationales. Self-Evaluation
- Language Development and Course Evaluation
Długość i termin szkolenia
Szkolenie trwa 2 tygodnie i obejmuje 20×45 min. zajęć tygodniowo. Daty rozpoczecia: 2022-07-18.
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 (20×45 min./tydz.)+rezydencja, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1466 EUR

972 EUR

kurs (20×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1304 EUR

1134 EUR

kurs (20×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1258 EUR

1180 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (20×45 min./tydz.) w cenie 794 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1644 EUR.

Cennik
Poniżej podane są ceny kursu i opcji zakwaterowania w oryginalnej walucie kursu, które obowiązują w
rozliczeniach z SJO GLOSSA.
2 tyg.
kurs (20×45 min./tydz.)

685 GBP

kurs (20×45 min./tydz.) + rezydencja, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1265 GBP

kurs (20×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1125 GBP

kurs (20×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1085 GBP

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:
01-07-2022--31-08-2022: 20.00 GBP/tydz. (20, kurs+rodzina 1 osob. HB)
01-07-2022--31-08-2022: 20.00 GBP/tydz. (20, kurs+rodzina 2 osob. HB)
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