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Dublin - Intensive English Course and CLIL for Teachers
[EPD-CLI]
Lokalizacja
Dublin - stolica Republiki Irlandii. To nowoczesne, rozwijające się, zamożne i młode, europejskie miasto.
Znane nazwiska, takie jak Joyce, Yeats czy Swift oraz ich współcześni odpowiednicy, są widoczne i
demonstrowane - w zakątkach pubów, szmaragdowo-zielonych parkach, na gregoriańskim, największym
skwerze Irlandii. Tu historia wygląda z każdego zakątka.
Nasze kursy prowadzone są w dawnej szkole dla chłopców za kościołem św. Marii przy Haddington Road, w
spacerowej odległości od St. Stephens Park. Sale są przestronne, wygodne i jasne oraz wyposażone w tablice
multimedialne/telewizory, sprzęt audio i video oraz dostęp do Internetu.
Program szkolenia
DESCRIPTION:
This course aims at developing teachers' fluency and accuracy in the English language. It also takes a
multidisciplinary approach to understanding CLIL (Content and Language Integrated Learning)
methodology and introduces participants to how the theory can relate to their own classroom practice.
Includes CLIL lesson planning, resources, and the creation of materials.
The Intensive English Course and CLIL addresses teachers of all subjects who would like to refresh and
broaden their skills in the English language, implement CLIL methodology in their classes, understand its
principles and applications, and find resources and lesson materials.
By the end of the course, participants will feel more confident in speaking and writing in English. They will
have also learned the key principle of CLIL lesson planning, material development and the integration of
content and language teaching.
LEARNING OUTCOMES:
The Intensive English and CLIL Course will help the participants to:
- Improve their English language proficiency and become more comfortable with teaching their courses in
English to non-native speakers of English;
- Learn techniques and new skills for teaching their academic content in English and become better
equipped to develop and incorporate activities that involve the four basic skills (reading, writing, listening,
and speaking) into their classrooms;
- Gain new ideas and approaches for assessing language learners, correcting errors, and including more pair
and group work.
AUDIENCE
- Teachers: primary, secondary, vocational, adult, special needs;
- Teacher trainers;
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- Careers officers, educational guides and counsellors;
- Headteachers;
- Principals;
- Managers of schools/organisations offering adult education.
SPECIFICS
- Activities: all courses include at least one guided city tour and one full-day excursion (usually on
Saturday).
- Certificate: all our courses guarantee a Certificate of Attendance if 80% of the lessons will be attended.
- Lessons: classes take place in the Morning (9:00 - 13:45) or in the Afternoon (14:00 - 18:45).
- Platform: participants will have free access to our e-learning platform.
Długość i termin szkolenia
Szkolenie trwa 2 tygodnie i obejmuje 20×45 min. zajęć tygodniowo. Daty rozpoczecia: 2022-08-01,
2022-09-05, 2022-10-03, 2022-11-07, 2022-12-05.
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

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (20×45 min./tydz.) w cenie 880 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1558 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.)

880 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:
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