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Edynburg - Content and Language Integrated Learning
(CLIL) [CEE-CLI]
Lokalizacja
Edynburg to najpopularniejsze i najbardziej znane miasto Szkocji. Cieszy się uznaniem wśród lubiących
historię i sztukę. Słynie z doskonałych galerii sztuki, pięknych zabytków i licznych terenów zielonych (w i
poza miastem). Od lat odbywa się tu znany festiwal "Fringe", największy festiwal sztuki na świecie. W ciągu
25 dni sierpnia, co roku, odbywają się tu występy artystyczne, muzyczne i teatralne, na który zjeżdżają się
artyści i turyści z całego świata. Odnajdą się tu również Ci, którzy lubią spędzać czas w pubach,
restauracjach czy dyskotekach - tu każdy znajdzie coś dla siebie!
Nasza szkoła znajduje się w pobliżu największych atrakcji turystycznych miasta - Zamku, budynku
szkockiego Parlamentu czy historycznego, starego miasta. Nasza siedziba znajduje się w klasycznej
kamienicy, która została przystosowana na potrzeby szkoły. Znajduje się tu kilkanaście sal lekcyjnych, a
także salon studencki i uroczy ogród. Uczniowie mogą dowolnie korzystać z dostępnych materiałów
naukowych, sali komputerowej i saloniku gier. W całym budynku Wi-Fi.
Program szkolenia
COURSE DESCRIPTION:
This course combines the latest in best practice in general pedagogy, the utilisation of certain online tools
for education, and the integration of content and language in the modern classroom. In this course, the
participants will be given a general introduction to the key tenets of the integration of content into the
language classroom, and the integration of language development into the subject classroom.
COURSE AIMS:
The primary aim of this course is to give each participant a clear idea of the nature of content and language
integration and to help them build a roadmap for the integration of these two areas in their classroom. This
course gives participants practical advice and tools to help them through this process. The creation of a
community of best practice among the participants of this course helps the course aims develop and
personalise.
WHO IS THIS COURSE FOR?
This course has been created with a focus on teachers who are currently in the process of integrating CLIL
workings into their classroom. It will support teachers who have a limited experience of CLIL, and give a
solid groundwork of information and best practice to teachers who have never experienced a CLIL lesson.
METHODOLOGY:
There is blend of synchronous and asynchronous content and task, as evidenced in the timetable. This
allows for a great deal of differentiation which ensures that the course is able to focus on supporting each
teacher within the realm of their own particular needs and expectations.
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PREPARATION:
All potential participants will be sent a needs analysis questionnaire before the course begins. This helps to
determine the individual needs of each participant. Participants of similar backgrounds, needs and levels
will be grouped together as much as possible. We endeavour to ensure that these groupings benefit all our
participants.
OTHER INFORMATION:
- The courses take place for two weeks (it's possible to join for only one week - first week of the two-week
course).
- The schools run an extensive cultural and social programme in the afternoons which includes visits to the
various cultural attractions in the location.
SAMPLE PROGRAMME:
1) Monday
- Introduction and Ice Breakers
- Learner Style and Thinking Skills
2) Tuesday
- What is CLIL? - Theory and Terminology
- Classroom Tasks to promote Cognitive Skill Development
- Irish History and Politics
3) Wednesday
- Techniques for Teaching Vocabulary in the CLIL Classroom
- The Productive Skills: Speaking and Writing
4) Thursday
- The Receptive Skills: Reading and Listening
- Strategies for Supporting Learners
- Irish Culture and Idiomatic Language
5) Friday
- Exploiting Websites and Other Resources
- Language Development
- Online Resources (Esp Blogs)
SATURDAY AND SUNDAY - Free Days
6) Monday
- Language Development
- Games, Activities and Drama in the Classroom
7) Tuesday
- Assessment in the CLIL Classroom
- Techniques for Reviewing and Raising Awareness
- Irish Literature
8) Wednesday
- Task Based Learning
- Planning a CLIL Lesson
9) Thursday
- Exploiting the Course Book and Authentic Material
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- Workshop: Lesson Design
- Blended Learning and e-Learning
10) Friday
- Presentation of Material and Rationales
- Course Evaluation and Further Professional Development Action Plan
COURSE FOLLOW UP:
Upon completion of the course, participants will be supplied with a list of further suggested reading and
useful websites. They will be encouraged to stay in contact with their peers and the trainers. Peer
networking is strongly encouraged and the Moodle page makes it easier to reconnect with peers after the
course is completed. Participants will be asked to self-evaluate their input into the sessions during the
course and we hope that this will promote self-evaluation of lessons once participant will return home.
Długość i termin szkolenia
Szkolenie trwa 2 tygodnie i obejmuje 20×45 min. zajęć tygodniowo. Daty rozpoczecia: 2023-07-10,
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.
2 tyg.

kieszonkowe

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

1899 EUR

539 EUR

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

1492 EUR

946 EUR

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

1446 EUR

992 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (20×45 min./tydz.) w cenie 922 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1516 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.)

793 GBP

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

1633 GBP

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

1283 GBP

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

1243 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.
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2. Szczegółowe informacje na temat kwot przyznawanych grantów można znaleźć tutaj.
3. Obowiązują dopłaty sezonowe w okresie:
01-06-2023--31-08-2023: 30.00 GBP/tydz. (20, kurs+rezydencja 1 osob. BO)
01-06-2023--31-08-2023: 30.00 GBP/tydz. (20, kurs+rodzina 1 osob. HB)
01-06-2023--31-08-2023: 30.00 GBP/tydz. (20, kurs+rodzina 2 osob. HB)
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