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Galway - General English + Technology (Primary and
Secondary Schools) [GCI-NT]

Lokalizacja
Galway jest jednym z największych skarbów Irlandii. Usytuowane pośrodku turystycznego szlaku Wild
Atlantic Way, to pełne życia, przyjazne miasto (ma tytuł Najprzyjaźniejszego Miasta Świata 2015).
Rokrocznie odbywa się tu nawet do 30 różnych festiwali kulturalnych. Miejscowość oferuje szerokie
możliwości dla turystów - łatwo sąd dotrzeć do wielu znanych atrakcji Irlandii: Klifów Mocheru, Wysp Aran
czy Connemara. Samo miasto również przyciąga swoją atmosferą, licznymi restauracjami oraz smaczną
kuchnią.
Nasza szkoła położona jest przy nabrzeżu, a z jej okien roztacza się wspaniały widok na ocean i odległe
wzgórza wyspy Aran. W sąsiedztwie znajdują się tereny zielone, a zaledwie krótki spacer dzieli nas od
ścisłego centrum Galway. Budynek szkoły zostaw dostosowany do potrzeb szkoły językowej - jego
przestronne, wypełnione naturalnym światłem wnętrza, stwarzają doskonałe warunki do nauki. Sale
wyposażone są w tablice multimedialne, a studenci mogą korzystać z Wi-Fi. Do ich dyspozycji jest również
pracownia komputerowa, salon studencki czy biblioteka. W budynku jest również kawiarnia, a także
przepiękny taras z ogrodem, z widokiem na plażę Salthill.
Program szkolenia
COURSE DESCRIPTION:
This Teacher Training programme is for non-native teachers who teach subjects through English or plan to
teach in English. This course has been designed to up-skill participants in using many different aspects of
technology in the classroom including Interactive Screens, website resources and apps. This will enable
them to make a greater contribution in their home school both inside and outside the classroom as the
programme focuses on giving participants knowledge and skills that they can share in their staff room, so
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increasing the teacher skill profile of the staff general.
WHO IS THIS COURSE FOR?
Using technology in the classroom has become an integral part of education both at primary and secondary
level and is also an increasingly popular method of delivering English language training. This programme
has been designed to enable participants to create and deliver more innovative and interactive lessons in
their particular school.
As the participant will be delivering content through English, both their General English classes and specific
technology based lessons will also include a focus on improving their use of lexis, grammatical structures
and functional language. Attention will also be paid to helping participants with pronunciation.
This course has been designed to up-skill participants in order to make a greater contribution in their home
school both inside and outside the classroom. The programme focuses on giving participants knowledge and
skills that they can share with their colleagues and improve the English Teacher skills in the staffroom.
COURSE OBJECTIVES :
- Improve participants' English language skills and work on their personal language goals
- Equip students with the confidence and skills needed to incorporate technology into the English language
classroom
- Focus on materials development, assessment and micro teaching
- Gain an understanding of how to best use website resources/Apps within a practical lesson framework
- Explore a wide variety of practical tasks and activities which can be put to immediate use in the classroom
COURSE OUTCOMES:
At the end of the programme, participants will be able to:
- Utilise technological resources to deliver high quality, dynamic and varied lessons
- Assess the suitability and adaptability of online resources
- Further develop their teaching skills and language awareness
- Provide interesting tips to motivate students
- Provide CPD sessions for other staff members
- Bring home a range of usable activities and games
- Source online material to suit their particular students
- Adapt existing materials by incorporating technology e.g. using Quizlet to create flashcards
- Use internet resources as a teaching tool e.g. Kahoot, One Stop English etc.
- Understand and use grammar AND vocabulary found in the English material used in class
METHODOLOGY:
Based on participants' needs, the course consists of a combination of lectures and workshops incorporating
language awareness and analysis, pronunciation and intonation, instructional language and lesson
planning, teaching skills, testing and evaluation, error correction, materials development and current issues
all based around incorporating and exploiting technology in the classroom.
Participants will have the opportunity to put their teaching into practice during the microteaching sessions.
Participants will be observed by our trainers in their classes, detailed feedback will be given.
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The culture of the class is participative and the objective is that participants leave with a range of new ideas
and class plans that they can instantly use with their classes on their return. While everything is done
through the medium of English, the focus is on how to best develop and use new materials and employ new
and existing technological aids to engage learners.
The course participants are encouraged to share their own experiences which stimulate discussion, giving
participants the time and space to develop both professionally and personally. While the portion of the
course focussing on using technology in the classroom is flexible and open to negotiation the following
topics and areas are normally included
Długość i termin szkolenia
Szkolenie trwa 2 tygodnie i obejmuje 30×45 min. zajęć tygodniowo. Daty rozpoczecia: 2023-04-10,
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 (30×45 min./tydz.)+rezydencja, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1755 EUR

683 EUR

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

1655 EUR

783 EUR

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

1875 EUR

563 EUR

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

1751 EUR

687 EUR

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

1695 EUR

743 EUR

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

1815 EUR

623 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (30×45 min./tydz.) w cenie 1100 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1338 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.)

1100 EUR

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

1755 EUR

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

1655 EUR

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

1875 EUR

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

1751 EUR

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

1695 EUR

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

1815 EUR

Uwaga:
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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:
03-06-2023--19-09-2023: 45.00 EUR/tydz. (30, kurs+rezydencja 1 osob. BO)
03-06-2023--19-09-2023: 45.00 EUR/tydz. (30, kurs+rezydencja 2 osob. BO)
03-06-2023--19-09-2023: 30.00 EUR/tydz. (30, kurs+rodzina 1 osob. HB)
03-06-2023--19-09-2023: 30.00 EUR/tydz. (30, kurs+rodzina 1 osob. HB)
03-06-2023--19-09-2023: 30.00 EUR/tydz. (30, kurs+rodzina 2 osob. HB)
03-06-2023--19-09-2023: 30.00 EUR/tydz. (30, kurs+rodzina 2 osob. HB)
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