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Eastbourne - Teachers of English Course (TEC) [SGE-T]

Lokalizacja
Eastbourne to atrakcyjny, spokojny, nadmorski kurort. Położony jest na malowniczym, południowym
wybrzeżu, w sąsiedztwie białych klifów Beachy Head. Wzdłuż czystego morza ciągnie się ponad pięć mil
plaż, a wysadzana palmami promenada prowadzi na molo i do ruchliwego portu jachtowego. Okolica
Eastbourne należy do najbardziej uroczych w Anglii. Niedaleko jest też stąd do Londynu, Dover czy
Canterbury, które można zwiedzać w czasie weekendowych wycieczek.
Szkoła mieści się w eleganckiej posiadłości otoczonej ogrodem z tarasami, który w słoneczne letnie dni
cieszy się dużą popularnością wśród naszych studentów. Położeni jesteśmy w odległości zaledwie
10-minutowego spaceru od centrum miasta i w niedalekiej odległości od plaży. Oprócz kilkunastu sal
lekcyjnych wyposażonych tablice multimedialne, studenci mają tu także dostęp do centrum
komputerowego, biblioteki z czytelnią, a także naszej księgarni i stołówki studenckiej. W całym budynku
dostęp do Wi-Fi.
Program szkolenia
COURSE DESCRIPTION:
The Teachers of English Course (TEC) is a two-week teacher development course for non-native speaker
teachers of English. Participants develop and explore aspects of teaching methodology and techniques, and
learn to assess and utilise a variety of teaching aids and resources. There is no formal assessment, but at the
end of the course all participants receive a certificate of attendance and a Teachers of English Course
Certificate.
REQUIREMENTS:
In order to benefit from the course, the participants' level of English should be at least B2 on the Common

1

European Framework of Reference (CEFR). This is Equivalent to Cambridge English: First.
UNITS:
The areas covered include:
- Language development
- Background to language learning and teaching
- Different methodologies for teaching
- Classroom management and practical teaching skills
- Lesson planning
- Teaching aids and resources
- Observation of experienced teachers
*** The TEC courses are very flexible and can be adapted to suit the specific needs of the participants.
SAMPLE PROGRAMME:
1) Monday
- Orientation and Introduction
- Professional Teaching Terminology
- Looking at the Learner
2) Tuesday
- Teaching Receptive Skills
- Skills Development (Reading)
- Exploiting the coursebook
- Class Management
3) Wednesday
- Teaching Vocabulary
- Vocabulary Boost
- Phonology
- Peer teaching workshop
4) Thursday
- Observations Feedback
- Pronunciation Development
- Concept Checking
- Productive Skills (Speaking with drama)
5) Friday
- Teaching Language
- Language Development
- Review of teaching strategies
SATURDAY AND SUNDAY - Free Days
6) Monday
- Teaching Language
- Language Development
- Error Correction
7) Tuesday
- Practising language
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- Skills Development (Listening)
- Phonology
- Additional aids and materials
8) Wednesday
- Productive Skills (Writing)
- Functions
- Pedagogical Games
9) Thursday
- Observations And Feedback
- Teaching strategies
- Vocabulary boost
- Cultural trip
10) Friday
- Professional Development
- Review and feedback
- Review of the week
Długość i termin szkolenia
Szkolenie trwa 2 tygodnie i obejmuje 26×50 min. zajęć tygodniowo. Daty rozpoczecia: 2023-01-02,
2023-08-28.
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 (26×50 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

1476 EUR

962 EUR

kurs (26×50 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1560 EUR

878 EUR

kurs (26×50 min./tydz.)+rodzina, pokój 2-osobowy, śniadanie

1432 EUR

1006 EUR

kurs (26×50 min./tydz.)+rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1495 EUR

943 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (26×50 min./tydz.) w cenie 1149 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1289 EUR.

Cennik
Poniżej podane są ceny kursu i opcji zakwaterowania w oryginalnej walucie kursu, które obowiązują w
rozliczeniach z SJO GLOSSA.
2 tyg.
kurs (26×50 min./tydz.)

988 GBP

kurs (26×50 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

1269 GBP

kurs (26×50 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1341 GBP
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kurs (26×50 min./tydz.) + rodzina, pokój 2-osobowy, śniadanie

1231 GBP

kurs (26×50 min./tydz.) + rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1285 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.
2. Szczegółowe informacje na temat kwot przyznawanych grantów można znaleźć tutaj.
3. Obowiązują dopłaty sezonowe w okresie:
26-06-2023--25-08-2023: 20.00 GBP/tydz. (26, kurs+rodzina 1 osob. BB)
26-06-2023--25-08-2023: 20.00 GBP/tydz. (26, kurs+rodzina 1 osob. HB)
26-06-2023--25-08-2023: 10.00 GBP/tydz. (26, kurs+rodzina 2 osob. BB)
26-06-2023--25-08-2023: 10.00 GBP/tydz. (26, kurs+rodzina 2 osob. HB)
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