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Valetta - Creativity And Motivation In The Classroom
With Teacher Language Development [EAS-Z]

Lokalizacja
Valetta oferuje kosmopolityczną atmosferę oraz interesujące dziedzictwo historyczne i kulturowe. Miasto
było niegdyś osobną fortecą i zachowało swój oryginalny wygląd z ciekawą architekturą i pięknymi
widokami z portu. Główna ulica to także bogate centrum handlowe, w którym każdy znajdzie coś dla siebie są tu zlokalizowane zarówno tradycyjne sklepiki z lokalnymi dobrami, biżuterią i jedzeniem, ale także sklepy
znanych marek i liczne butiki. Również smakosze nie będą się tu nudzić, jako że miasto pełne jest uroczych
restauracji, barów i kawiarenek.
Nasz ośrodek oferuje naukę w historycznym centrum Valetty, w tradycyjnym budynku, który jednak został
całkowicie zmodernizowany i odnowiony na potrzeby szkoły. Sale lekcyjne są klimatyzowane, wyposażone w
sprzęt multimedialny (w tym - tablice interaktywne). Do dyspozycji kursantów jest także sala studencka z
dostępem do maszyn z napojami i komputerami oraz niewielki taras na ostatnim piętrze, z którego
podziwiać można piękny widok na Grand Harbour, a także pokój modlitewny. Na terenie całego budynku
dostęp do Wi-Fi. Posiadamy także dużą, oddzielną salę wykładową do testów językowych oraz bibliotekę.
Program szkolenia
COURSE SUMMARY:
Do you feel that you need fresh and creative ideas to stimulate and motivate your learners? Do you feel that
your course book is sometimes dull and needs bringing to life? At the same time, do you feel that your own
spoken English is getting a bit rusty and you would like to reactivate it? Would you like to learn new "in"
words and expressions in English, everyday idioms and a host of other areas to bring your current English
up-to- date? If your answer to these questions is "Yes!" then come and join us!
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WHO IS THIS COURSE FOR?
Teachers of English working with secondary school students or adult learners. Although materials and
course content are in English, nearly all the ideas and techniques are easily transferable to the teaching of
other foreign languages and the course is therefore also suitable for teachers of other foreign languages.
Participants need a minimum English language level of B2 (Upper Intermediate).
COURSE REQUIREMENTS:
Teachers attending this course must have a minimum level of B2-C2 (Upper Intermediate - Proficiency).
COURSE OUTCOMES:
By the end of the course you will have:
- Developed your ability to teach grammar, vocabulary and the four skills in creative, engaging and
motivating ways.
- Enriched and increased your store of words, expressions and phrases which form part of modern, current,
everyday English.
- Reactivated and strengthened your own English language speaking fluency and pronunciation skills.
- Developed your linguistic and intercultural awareness.
UNITS:
Topics covered in our Creativity and Motivation in the Classroom with Teacher Language Development
course include:
- Creative and engaging warmers
- Teaching grammar engagingly and creatively
- Teaching vocabulary engagingly and creatively
- Teaching pronunciation engagingly and creatively
- Creative and engaging ways of exploiting reading and listening texts
- Creative and engaging ways of developing speaking and writing skills
- Language games
- Using music and songs
- Storytelling
- Vocabulary enrichment: idiomatic and current English language words and expressions.
Topics can be adapted depending on participants' professional needs and teaching contexts.
SAMPLE PROGRAMME:
1) Monday:
- Forming the group Ice breakers and Warmers
- Culture: Teaching in different countries
- Culture: Malta orientation
2) Tuesday:
- Teacher Language Development: Pronunciation, Stress and connected speech, Speaking Fluency
- Teaching Grammar Creatively
3) Wednesday:
- Teaching pronunciation creatively - Integrating pronunciation into everyday teaching
- Creative Techniques with Reading Texts
4) Thursday:
- Top Tips for using basic technology in the classroom
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5) Friday:
- Teacher Language Development: Speaking Fluency Vocabulary and New words in English
- Creative Speaking: Engaging speaking fluency and Activities - Scaffolding speaking
SATURDAY AND SUNDAY - Free days
6) Monday:
- Teacher language development: Words words words!
- Teaching Vocabulary Engagingly: Vocabulary teaching workshop
7) Tuesday:
- Engaging writing: Scaffolding writing
- Creative ideas for dialogues
8) Wednesday:
- Creative Grammar: Grammar for the heart, mind and spirit
- Storytelling techniques
9) Thursday:
- Teacher language development: Speaking fluency topics
- Creative techniques for using songs
10) Friday:
- Teacher language development: Vocabulary Galore!
- Language games for motivation
- Course reflection, certificates and goodbyes
OTHER INFORMATION:
- Lessons per week: 45 clock hours per two-week course (22.5 hours per one-week course)
- Lesson duration: 1 lesson = 45 minutes
- Minimum age: 21+
- Class size: maximum 12
Długość i termin szkolenia
Szkolenie trwa 2 tygodnie i obejmuje 25×45 min. zajęć tygodniowo. Daty rozpoczecia: 2023-07-17,
2023-07-31.
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 (25×45 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1365 EUR

891 EUR

kurs (25×45 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1485 EUR

771 EUR

kurs (25×45 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

1195 EUR

1061 EUR
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kurs (25×45 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

1315 EUR

941 EUR

kurs (25×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

1425 EUR

831 EUR

kurs (25×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

1305 EUR

951 EUR

kurs (25×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1505 EUR

751 EUR

kurs (25×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1385 EUR

871 EUR

kurs (25×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 2-osobowy, śniadanie

1175 EUR

1081 EUR

kurs (25×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1235 EUR

1021 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (25×45 min./tydz.) w cenie 835 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1421 EUR.

Cennik
Poniżej podane są ceny kursu i opcji zakwaterowania w oryginalnej walucie kursu, które obowiązują w
rozliczeniach z SJO GLOSSA.
2 tyg.
kurs (25×45 min./tydz.)

835 EUR

kurs (25×45 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1365 EUR

kurs (25×45 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1485 EUR

kurs (25×45 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

1195 EUR

kurs (25×45 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

1315 EUR

kurs (25×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

1425 EUR

kurs (25×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

1305 EUR

kurs (25×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1505 EUR

kurs (25×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1385 EUR

kurs (25×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 2-osobowy, śniadanie

1175 EUR

kurs (25×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1235 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:
24-06-2023--04-09-2023: 100.00 EUR/tydz. (25, kurs+mieszkanie dzielone 1 osob. BO)
24-06-2023--04-09-2023: 100.00 EUR/tydz. (25, kurs+mieszkanie dzielone 1 osob. BO)
24-06-2023--04-09-2023: 110.00 EUR/tydz. (25, kurs+mieszkanie dzielone 2 osob. BO)
24-06-2023--04-09-2023: 110.00 EUR/tydz. (25, kurs+mieszkanie dzielone 2 osob. BO)
24-06-2023--04-09-2023: 100.00 EUR/tydz. (25, kurs+rodzina 1 osob. BB)
24-06-2023--04-09-2023: 100.00 EUR/tydz. (25, kurs+rodzina 1 osob. BB)
24-06-2023--04-09-2023: 100.00 EUR/tydz. (25, kurs+rodzina 1 osob. HB)
24-06-2023--04-09-2023: 100.00 EUR/tydz. (25, kurs+rodzina 1 osob. HB)
24-06-2023--04-09-2023: 50.00 EUR/tydz. (25, kurs+rodzina 2 osob. BB)
24-06-2023--04-09-2023: 50.00 EUR/tydz. (25, kurs+rodzina 2 osob. HB)
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