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elc - Practical Ideas for Teaching Higher Level Learners
(Secondary School Teachers) [CLC-T3]
Lokalizacja
Cork to piękne miasto - zostało nawet rozpoznane za swoją unikalną kulturę, zostając Miastem Kultury
2015. Cechuje się charakterystyczną architekturą. Ma w sobie zalety dużego miasta, przy jednoczesnym
pozostaniu na tyle niewielkim, że można je zwiedzać prawie wyłącznie pieszo. Pełno jest tu tradycyjnych
sklepów irlandzkich, mieszających się z dobrze znanymi, światowymi markami. Zainteresowani znajdą tu
również mnóstwo atrakcji kulturalnych i ciekawych opcji na wyjścia wieczorne, jak również bogate zaplecze
sportowe (golf, żegluga, tenis ziemny, jazda konna). Miasto słynie również z bycia siedzibą największych
światowych firm, takich jak: Apple, Apple, Pfizer, czy EMC.
Nasza szkoła jest usytuowana wygodnie, w centrum Cork, w bliskiej odległości od licznych restauracji i
sklepów. Nasi klienci pochodzą z całego świata, dzięki czemu wszyscy cieszymy się międzynarodową, pełną
życia atmosferą przyjaźni i zrozumienia. Nasi studenci mogą u nas korzystać z licznych udogodnień wygodnych i jasnych sal do nauki, biblioteki z czytelnią, centrum komputerowego, sali studenckiej z TV i
grami, sali kinowej z dużym ekranem i systemem nagłośnienia, kącika kawowego z napojami i atrakcyjnego
ogrodu zewnętrznego.
Program szkolenia
COURSE DESCRIPTION:
This course is suitable for Secondary school teachers, who teach B1+ levels. The course is a methodology
course including a language improvement element. Our team of dedicated teacher trainers focuses on
practical ideas and techniques in the language classroom and participants are given the opportunity to
thoroughly examine developments in language teaching. Participants are also introduced to Irish Life and
Culture through a series of lectures, visits and excursions.
COURSE OBJECTIVES:
- How to create a motivated student group
- Using authentic materials
- Blended learning and using online resources
- Using challenging and short course materials
- Language and its relation to culture and identity
- Integration of fluent expression and spoken grammar
- Practical classroom applications, having fun with English
ADDITIONAL INFO:
1) Timetable: Monday - Friday + 2 Cultural afternoons
2) Hours per week: 20 tuition hours + 2 cultural afternoons
3) Group size: 8 - 10 (Maximum 15)
4) Course materials are not included in the price
1

IT'S POSSIBLE TO BOOK ONLY ONE WEEK (FIRST WEEK OF A TWO-WEEK COURSE).
Długość i termin szkolenia
Szkolenie trwa 2 tygodnie i obejmuje 20×55 min. zajęć tygodniowo. Daty rozpoczecia: 2023-04-10,
2023-07-03, 2023-09-18, 2023-10-23, 2023-12-04.
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 (20×55 min./tydz.)+akademik, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1375 EUR

1063 EUR

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

1455 EUR

983 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (20×55 min./tydz.) w cenie 910 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1528 EUR.

Cennik
Poniżej podane są ceny kursu i opcji zakwaterowania w oryginalnej walucie kursu, które obowiązują w
rozliczeniach z SJO GLOSSA.
2 tyg.
kurs (20×55 min./tydz.)

910 EUR

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

1375 EUR

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

1455 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:
20-05-2023--30-09-2023: 50.00 EUR/tydz. (20, kurs+rodzina 1 osob. HB)
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