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Cork (Wellington Road) - English Language Update for
Teachers at C1 Level [CLC-GN]
Lokalizacja
Cork może poszczycić się najbardziej urozmaiconym w całej Irlandii otoczeniem - łagodne, pełne zieleni
wzgórza, urwiste klify Atlantyku oraz piaszczyste plaże. Spacerując po stromych uliczkach miasta, co krok
spotyka się pozostałości po czasach, gdy miasto było ważnym ośrodkiem portowym. Współczesny Cork to
także prężny ośrodek uniwersytecki, pełny młodych ludzi z różnych stron świata. To właśnie oni nadają
miastu żywą i przyjazną atmosferę.
Szkoła mieści się w dwóch historycznych, pięknie odrestaurowanych budynkach w centrum Cork, skąd
blisko do wszystkich atrakcji tego miasta. Nasi studenci pochodzą z ponad 40 państw, co sprzyja zawieraniu
międzynarodowych znajomości i sprawia, że angielski jest dla nich jedynym wspólnym językiem. Jest to
świetna mobilizacja, aby mówić po angielsku nie tylko podczas zajęć, ale także w czasie programu
pozalekcyjnego i spotkań towarzyskich.
Program szkolenia
This course is suitable for Secondary school teachers, who teach C1+ levels. The course is a language Course.
Course objectives:
- Revisiting and building lexical and grammatical areas
- English phonology
- Using authentic materials
- Building confidence in listening to spoken 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)
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: 2022-08-01,
2022-09-19, 2022-10-24, 2022-12-05.
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
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rachunkami.
2 tyg.

kieszonkowe

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

1455 EUR

983 EUR

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

1465 EUR

973 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (20×55 min./tydz.) w cenie 1010 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1428 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.)

1010 EUR

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

1455 EUR

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

1465 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:
04-06-2022--30-09-2022: 45.00 EUR/tydz. (20, kurs+rodzina 1 osob. HB)
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