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Emerald Cultural Institute - The Fun Lesson Creation
Course: Primary-level teachers [EME-T]
Lokalizacja
Położony nad szeroką zatoką Dublin to wyjątkowo przyjemna i kameralna stolica. Choć miasto w ostatnich
latach intensywnie się rozwija, to mimo to nie ma w 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. Obrazu Dublina dopełniają najlepsze
w kraju irlandzkie puby o niepowtarzalnej atmosferze, gdzie przy szklance Guinessa i celtyckiej muzyce
można bawić się do rana.
Nasza szkoła znajduje się w pięknej, rezydencjalnej okolicy zwanej Rathgar, w południowym Dublinie. Nasz
budynek, sam otoczony ogrodem, ma wystawę na jeden z najstarszych publicznych parków Dublina Palmerston Park, założony w 1894 roku. Zajmujemy pełeną gracji, wiktoriańską willę, zmodernizowaną
jednak na potrzeby placówki skupiającej się na potrzebach uczniów, gwarantującą przyjazną i bezstresową
atmosferę do nauki. Uczniowie mają tu do dyspozycji m.in. kilkanaście nowoczesnych, jasnych i
przestronnych sal lekcyjnych, Wi-Fi w całym budynku, bibliotekę z czytelnią i komputerami studenckimi,
ogród z miejscami do siedzenia oraz dużą restaurację z kafejką.
Posiadamy również drugą placówkę przy Merrion Square South. Znajduje się tam kilka sal lekcyjnych, sala
studencka i telewizyjna, jak również kącik kawowy, biblioteka. Studenci mają też dostęp do
bezprzewodowego Wi-Fi. Budynek zlokalizowany jest bliżej centrum Dublina, w niedalekiej odległości od
takich atrakcji jak: zamek dubliński, katedra św. Patryka, Temple Bar i innych.
Program szkolenia
It's easy to fall into the same old patterns with your lessons. Especially as the school year progresses.
Finding new ways to bring new, fun activities into your class becomes harder and harder. This course is
designed to refill your bag of classroom tricks with ideas and content that are proven to bring life and
excitement to your classes.
This one or two-week course combines language-development classes with methodology modules focusing
on the teaching of English in the primary school classroom and on the needs of young learners. Our
practical workshops focus on helping you to create new, original, highly-enjoyable materials and lesson
ideas for all your teaching needs. Our goal is to offer a variety of practical ideas and a guide to materials
development and your students will love the new energy these will bring back to your class! A minimum
language level of CEFR B1 is required for this programme.
SAMPLE PROGRAMME
1) Monday:
- Induction and Level Assessment
- Allocation of Workshop Tasks and
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- Developing Listening Skills
- City Orientation
2) Tuesday:
- Language Development
- Developing Speaking Skills
3) Wednesday:
- Language Development
- Games and Activities
- Cultural Activity
4) Thursday
- Language Development
- Developing Listening Skills
5) Friday
- Language Development
- Songs in the Classroom
- Cultural Activity
6) Monday:
- Language Development
- Online Resources
7) Tuesday:
- Language Development
- English Across the Curriculm
- Cultural Seminar
8) Wednesday
- Language Development
- Preparation for Workshop and Pronunciation Activities
- Cultural Activity
9) Thursday
- Language Development
- Drama in the Classroom
- Cultural Activity
10) Friday
- Language Development
- Presentation of Workshop Tasks
- Cultural Activity
*A minimum number of 6 participants is required to run the teacher training course. In the event that there
are fewer than 6 people on the scheduled dates, General English classes will be offered in the morning at the
appropriate level with the teacher training modules to be held in the afternoons.
Długość i termin szkolenia
Szkolenie trwa 2 tygodnie i obejmuje 25×60 min. zajęć tygodniowo. Daty rozpoczecia: 2022-07-11.
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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 (25×60 min./tydz.)+akademik, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1735 EUR

703 EUR

kurs (25×60 min./tydz.)+akademik, pokój 1-osobowy, pełne wyżywienie

2155 EUR

283 EUR

kurs (25×60 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1595 EUR

843 EUR

kurs (25×60 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1695 EUR

743 EUR

kurs (25×60 min./tydz.)+rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1555 EUR

883 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (25×60 min./tydz.) w cenie 1075 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1363 EUR.

Cennik
Poniżej podane są ceny kursu i opcji zakwaterowania w oryginalnej walucie kursu, które obowiązują w
rozliczeniach z SJO GLOSSA.
2 tyg.
kurs (25×60 min./tydz.)

1075 EUR

kurs (25×60 min./tydz.) + akademik, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1735 EUR

kurs (25×60 min./tydz.) + akademik, pokój 1-osobowy, pełne wyżywienie

2155 EUR

kurs (25×60 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1595 EUR

kurs (25×60 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1695 EUR

kurs (25×60 min./tydz.) + rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1555 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:
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