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Sliema - Teacher Training Refresher Course [AM-T]
Lokalizacja
Sliema to jedno z głównych, turystycznych miejsc na północno-zachodnim wybrzeżu Malty. Odwiedzający
znajdą tu różnorodność dostępnych opcji do aktywnego lub leniwego wypoczynku, jak również wiele
restauracji, sklepów i klubów. W ostatnich latach miasto doświadcza systematycznego rozwoju i wzrostu - w
okolicy pojawiają się nowoczesne apartamentowce, piękne wille czy hotele. Jednocześnie, wybierając się na
krótki spacer, można dojść do centrum, utrzymanego w stylistyce tradycyjnej, maltańskiej miejscowości.
Blisko jest stąd do stolicy - Valetty, a liczne połączenia autobusowe pozwalają na podróże po całej wyspie.
Nasza szkoła położona jest w świetnej lokalizacji. Oferuje kilkanaście wygodnych, przestronnych,
klimatyzowanych, nowocześnie wyposażonych (tablice multimedialne) sal lekcyjnych. W budynku znajduje
się także m.in. salon studencki z komputerami dla uczniów, biblioteka z czytelnią oraz przyjazna recepcja.
Nadto posiadamy własną kafeterię, serwującą napoje i przekąski, która znajduje się tuż przy naszym
przestronnym tarasie - ulubione miejsce na przerwy! W całym budynku jest także dostęp do Wi-Fi. Choć
wejście do naszej szkoły nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych, to już wnętrze szkoły - tak.
Program szkolenia
COURSE SUMMARY:
Our course is designed for teachers who would like to refresh their English knowledge and skills. It provides
a professional environment to discuss different strategies, techniques and methodologies, which can be
adapted to suit the needs of different students. The recommended approach is a balanced overview of the
target language (English), grammar and vocabulary, pronunciation, and fluency development. Participants
are given the opportunity to look at their area of interest and how these can be adapted to their own
teaching style. Participants will also have the opportunity to explore the use of interactive whiteboards and
are encouraged to apply their skills in task-based activities leading to peer teaching exercises.
UNITS:
- Comparison of methodology used in your profession vs. ELT Methodology
- Approaches to developing the 4 skills
- Language development and grammar workshops
- Use and integration of IWB in the classroom
- Interaction patterns
- Lesson planning
- Differentiation of Materials
- Error Correction and Feedback
- Motivation
- Course-book-led courses / syllabus-restricted courses;
- Development and exploitation of teaching materials / aids
- Grammar and Vocabulary
- Classroom management
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- Continuous Professional Development: encouraging in-house and external development
SAMPLE PROGRAMME:
1) Monday
- Ice-Breakers "English Mania"
- Fluency Development Social
- Culture "Surprising Malta" Reading skills
2) Tuesday
- Exploring ELT language teaching methodologies E.S.A
- Vocabulary Clinic
- Simulation Problem solving Activity
3) Wednesday
- English Pronunciation
- Phrasal verbs clinic
- Developing Listening skills
4) Thursday
- Topic Based language work -Travel
- English pronunciation
- Classroom management problems and solutions
5) Friday
- Social Media, Reading lesson, Language work Discussion
- Developing listening skills - Cinematic listening
- Website share Course reflection and wrap up
Długość i termin szkolenia
Szkolenie trwa 2 tygodnie i obejmuje 20 lub 30×45 min. zajęć tygodniowo. Daty rozpoczecia: 2022-08-01,
2022-09-05.
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

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

1265 EUR

991 EUR

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

1125 EUR

1131 EUR

kurs (20×45 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

795 EUR

1461 EUR

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

835 EUR

1421 EUR

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

775 EUR

1481 EUR

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

925 EUR

1331 EUR

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

835 EUR

1421 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (20×45 min./tydz.) w cenie 465 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1791 EUR.
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2 tyg.

kieszonkowe

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

1385 EUR

871 EUR

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

1245 EUR

1011 EUR

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

915 EUR

1341 EUR

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

955 EUR

1301 EUR

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

895 EUR

1361 EUR

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

1045 EUR

1211 EUR

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

955 EUR

1301 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (30×45 min./tydz.) w cenie 585 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1671 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.)

465 EUR

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

1265 EUR

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

1125 EUR

kurs (20×45 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

795 EUR

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

835 EUR

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

775 EUR

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

925 EUR

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

835 EUR

2 tyg.
kurs (30×45 min./tydz.)

585 EUR

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

1385 EUR

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

1245 EUR

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

915 EUR

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

955 EUR

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

895 EUR

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

1045 EUR

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

955 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:
01-07-2022--31-08-2022: 35.00 EUR/tydz. (20, kurs)
01-07-2022--31-08-2022: 135.00 EUR/tydz. (20, kurs+mieszkanie dzielone 1 osob. BO)
01-07-2022--31-08-2022: 135.00 EUR/tydz. (20, kurs+mieszkanie dzielone 1 osob. BO)
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01-07-2022--31-08-2022: 85.00 EUR/tydz. (20, kurs+mieszkanie dzielone 2 osob. BO)
01-07-2022--31-08-2022: 140.00 EUR/tydz. (20, kurs+rodzina 1 osob. BB)
01-07-2022--31-08-2022: 60.00 EUR/tydz. (20, kurs+rodzina 1 osob. BB)
01-07-2022--31-08-2022: 115.00 EUR/tydz. (20, kurs+rodzina 1 osob. HB)
01-07-2022--31-08-2022: 65.00 EUR/tydz. (20, kurs+rodzina 2 osob. HB)
01-07-2022--31-08-2022: 35.00 EUR/tydz. (30, kurs)
01-07-2022--31-08-2022: 135.00 EUR/tydz. (30, kurs+mieszkanie dzielone 1 osob. BO)
01-07-2022--31-08-2022: 135.00 EUR/tydz. (30, kurs+mieszkanie dzielone 1 osob. BO)
01-07-2022--31-08-2022: 85.00 EUR/tydz. (30, kurs+mieszkanie dzielone 2 osob. BO)
01-07-2022--31-08-2022: 140.00 EUR/tydz. (30, kurs+rodzina 1 osob. BB)
01-07-2022--31-08-2022: 60.00 EUR/tydz. (30, kurs+rodzina 1 osob. BB)
01-07-2022--31-08-2022: 115.00 EUR/tydz. (30, kurs+rodzina 1 osob. HB)
01-07-2022--31-08-2022: 65.00 EUR/tydz. (30, kurs+rodzina 2 osob. HB)
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