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Londyn - Materials Developement [IHL-D]

Lokalizacja
Jak powiedział sławny pisarz, Samuel Jonson: "Jeżeli jesteś zmęczony Londynem, jesteś zmęczony życiem!";
w tym miejscu nie można się nudzić - każdy znajdzie tu dla siebie coś do zrobienia czy zobaczenia. 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.
Nasza szkoła zlokalizowana jest przy pięknym Covent Garden, w centralnym Londynie, w rejonie znanym ze
swoich sklepów, kafejek, restauracji i teatrów na West End. W spacerowej odległości znajduje się także
Royal Opera House, British Museum czy The National Gallery. W naszej szkole studenci korzystać mogą z
wielu udogodnień. Posiadamy 53 w pełni wyposażonych (tablice interaktywne), przestronnych sal
lekcyjnych, bibliotekę i centrum multimedialne oraz własną kafejkę studencką. W całym budynku jest także
dostęp do bezprzewodowego Wi-Fi.
Program szkolenia
COURSE DESCRIPTION:
This is a very practical course. A lot of class time will be in the form of workshops where you will work with
your fellow teachers to create, evaluate and adapt materials based on the needs of your students, and you
will be asked to complete a number of practical activities during the course. Ultimately, we hope that you
can use the materials you design in your future lessons and that you will be able to pass on what you have
learnt to colleagues where you work.
The course also includes input from your tutors. During the week we will look at some of the key areas and
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issues in materials development, such as principles underpinning materials design, the role of coursebooks,
findings from SLA research, the role of the local syllabus or curriculum, teacher agency and learner
motivation. We will also explore how a teacher can move into materials development, from sharing with
peers, presenting at conferences to getting your materials published.
We hope that you will use the time between sessions to do further work on materials development tasks that
you have started in the workshop sessions. We will bring materials to the sessions for evaluation, but this
course will be more practical if you can bring materials from your own teaching context that we can explore.
These can be published materials you use or ones you have designed yourself. Wherever possible you will be
encouraged to relate ideas discussed in class to the context(s) you teach in.
WHO IS THIS COURSE FOR?
This course is for teachers who want to make great lesson materials for their students or to share with other
teachers and the wider ELT community. Get ready to be creative!
OBJECTIVES:
By the end of this course you will be able to:
- Assess and evaluate materials and understand what makes good teaching and learning materials
- Design materials around texts to develop receptive skills
- Design materials for developing productive skills
- Design material for teaching specific language items
- Evaluate the effectiveness of your own materials and adapt them to suit the needs of different learners
- Understand effective materials design and layout
- Write effective instructions
Długość i termin szkolenia
Szkolenie trwa 1 tydzień i obejmuje 20×55 min. zajęć tygodniowo. Daty rozpoczecia: 2023-07-24.
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.
1 tyg.

kieszonkowe

kurs (20×55 min./tydz.)+rezydencja, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

--

0 EUR

kurs (20×55 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

1156 EUR

63 EUR

kurs (20×55 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1240 EUR

0 EUR

kurs (20×55 min./tydz.)+rodzina, pokój 2-osobowy, śniadanie

1107 EUR

112 EUR

kurs (20×55 min./tydz.)+rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1191 EUR

28 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (20×55 min./tydz.) w cenie 774 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 445 EUR.
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Cennik
Poniżej podane są ceny kursu i opcji zakwaterowania w oryginalnej walucie kursu, które obowiązują w
rozliczeniach z SJO GLOSSA.
1 tyg.
kurs (20×55 min./tydz.)

665 GBP

kurs (20×55 min./tydz.) + rezydencja, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

--

kurs (20×55 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

994 GBP

kurs (20×55 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1066 GBP

kurs (20×55 min./tydz.) + rodzina, pokój 2-osobowy, śniadanie

952 GBP

kurs (20×55 min./tydz.) + rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1024 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:
18-06-2023--27-08-2023: 47.00 GBP/tydz. (20, kurs+rezydencja 1 osob. BO)
18-06-2023--27-08-2023: 34.00 GBP/tydz. (20, kurs+rodzina 1 osob. BB)
18-06-2023--27-08-2023: 34.00 GBP/tydz. (20, kurs+rodzina 1 osob. HB)
18-06-2023--27-08-2023: 34.00 GBP/tydz. (20, kurs+rodzina 2 osob. BB)
18-06-2023--27-08-2023: 34.00 GBP/tydz. (20, kurs+rodzina 2 osob. HB)
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