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Dublin - General English and Teacher Training [TLC-T]

Lokalizacja
Położony nad szeroką zatoką Dublin to wyjątkowo przyjemna i kameralna stolica. Miasto w ostatnich latach
intensywnie się rozwija, ale mimo to nie ma tu przytłaczających wieżowców ani hałaśliwych ulic. Wszystko
jest raczej swojskie i przytulne - zarówno tradycyjne ceglane domy o kolorowych drzwiach, jak i wąskie,
ozdobione kwiatami uliczki artystycznej dzielnicy Temple Bar.
Szkoła zlokalizowana jest obok znanego ze swojej urody dublińskiego parku - St. Stephen's Green. W jej
bezpośrednim otoczeniu znaleźć można wiele muzeów i galerii, ze słynną National Gallery na czele. W
okolicy jest także kilka świetnych irlandzkich pubów - idealnych miejsc, by przy muzyce na żywo spotkać się
i porozmawiać z innymi studentami i dublińczykami. Nasze sale lekcyjne są odnowione i wyposażone w
nowoczesne tablice interaktywne. Posiadamy w pełni wyposażoną salę komputerową oraz nowy pokój gier
(tu m.in. tenis stołowy czy piłkarzyki). Jest tu także duży pokój wspólny dla studentów - dostępna jest tutaj
herbata, kawa i przekąski. Mamy również salę telewizyjną i taras. W całym budynku Wi-Fi.
Program szkolenia
COURSE INFORMATION:
We run Teacher Training courses for practising English language teachers. These courses are suitable for
teachers of English who would like to update their English language skills and learn new teaching methods.
The courses aim to offer opportunities to teachers to further develop their English language competence, to
refine their current teaching practices, to examine different approaches and methods and to develop
materials for classroom use. In the afternoons, course participants may be expected to do project work as
well as visiting places of social and cultural interest. Evening activities may also be organised.
On this course participants will expand their knowledge of teaching methodologies and techniques, and give
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them confidence teaching students in the 21st Century. Our highly skilled and experienced trainers deliver
quality programs which empower teachers and expand their portfolio of materials for language teaching.
REQUIREMENTS:
In order to participate effectively in these courses, teachers should have a minimum level of B1 on the
CEFR. These courses are subject to a minimum of 6 participants per course. The maximum number of
students per class: 12.
COURSE STRUCTURE:
1) General English Language Course (15 lessons/week)
2) Two options (2 chosen modules, each 4 hours; 8 lessons in total per week) on specific subjects related to
teaching, such as:
- Communicative Language Learning
- Teaching through Creativity
- Teaching Pronunciantion
- Teaching CLIL
- Peer Teaching and Critical Buddy
- Using Internet as a Teaching Resource
- Teaching through Film
COURSE OUTCOMES:
- Increased personal confidence in English language teaching
- Greater understanding of students' needs
- Increased awareness of technology and the internet as a teaching resource
- Sharing of experience/knowledge with professionals from a range of European countries
- Knowledge of Erasmus+ potential for professional development
OTHER INFORMATION:
The course includes:
- Lessons: 2 weeks course consisting of 46 hours taken over 10 days from Monday -Friday
- Use of digital materials for course
- Access to the Social Club
- Completion Certificate
Długość i termin szkolenia
Szkolenie trwa 2 tygodnie i obejmuje 23×45 min. zajęć tygodniowo. Daty rozpoczecia: dowolny
poniedziałek.
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.
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2 tyg.

kieszonkowe

kurs (23×45 min./tydz.)+akademik, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1575 EUR

863 EUR

kurs (23×45 min./tydz.)+rezydencja, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

1455 EUR

983 EUR

kurs (23×45 min./tydz.)+rezydencja, pokój 3-osobowy, bez wyżywienia

1435 EUR

1003 EUR

kurs (23×45 min./tydz.)+rezydencja, pokój 4-osobowy, bez wyżywienia

1415 EUR

1023 EUR

kurs (23×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, pełne wyżywienie

1445 EUR

993 EUR

kurs (23×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1405 EUR

1033 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (23×45 min./tydz.) w cenie 915 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1523 EUR.

Cennik
Poniżej podane są ceny kursu i opcji zakwaterowania w oryginalnej walucie kursu, które obowiązują w
rozliczeniach z SJO GLOSSA.
2 tyg.
kurs (23×45 min./tydz.)

915 EUR

kurs (23×45 min./tydz.) + akademik, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1575 EUR

kurs (23×45 min./tydz.) + rezydencja, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

1455 EUR

kurs (23×45 min./tydz.) + rezydencja, pokój 3-osobowy, bez wyżywienia

1435 EUR

kurs (23×45 min./tydz.) + rezydencja, pokój 4-osobowy, bez wyżywienia

1415 EUR

kurs (23×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, pełne wyżywienie

1445 EUR

kurs (23×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1405 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:
01-07-2023--03-09-2023: 35.00 EUR/tydz. (23, kurs+rodzina 1 osob. FB)
01-07-2023--03-09-2023: 25.00 EUR/tydz. (23, kurs+rodzina 1 osob. HB)
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