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Emerald Cultural Institute - The Energizer Master
Course: Second-level teachers [EME-T2]
Lokalizacja
Dublin to wyjątkowo przyjemna i kameralna stolica. Posiada ciekawą, charakterystyczną architekturę mnóstwo jest tu tradycyjnych, ceglanych domów o kolorowych drzwiach i wąskich, pełnych kwiatów uliczek.
Znajduje się tu wiele atrakcji turystycznych, poczynając od Temple Bar, St. Patrick's Cathedral, Old
Jameson Distillery czy Dublin Castle.
Nasza szkoła znajduje się w pięknej okolicy zwanej Rathgar. Nasz budynek, otoczony ogrodem, ma wystawę
na jeden z najstarszych parków Dublina - Palmerston Park. Zajmujemy wiktoriańską willę, zmodernizowaną
na potrzeby placówki szkolnej. 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; jest dostęp do Wi-Fi. Budynek zlokalizowany jest bliżej centrum Dublina. O tym, w
której szkole / oddziale student się uczy, informujemy przed przyjazdem na kurs.
Program szkolenia
COURSE DESCRIPTION:
Teaching English to teenagers can be hard work, especially as the school year wears on. Your students get
more stressed with exams, other subjects and with just being teenagers. And it becomes harder and harder
for you to engage them with your lessons. There are only so many creative ideas you can have before you're
recycling the same activities again and again. We made this course for exactly this situation.
This course focuses on helping you create new lessons that will re-engage and re-engerise both you and your
students. You'll discover effective new techniques and how to adapt them for your students. You'll also have
afternoon seminars in Education and in Irish Culture. A minimum language level of Upper Intermediate
(CEFR B2) is required for this programme.
SAMPLE PROGRAMME:
1) Monday:
- Induction and Level Assessment
- Developing Listening Skills
- City Orientation
2) Tuesday:
- Language Developement
- Teaching Exam Classes
- Cultural Activity
3) Wednesday:
- Language Development
1

- Tasks and Activities for Language Learning
4) Thursday
- Language Development
- Learner Autonomy in the Language Classroom
- Cultural Activity
5) Friday
- Language Development
- Songs in the Language Classroom
- Cultural Activity
SATURDAY AND SUNDAY - Free days
6) Monday:
- Language Development
- Developing Speaking Skills 1
- Cultural Activity
7) Tuesday:
- Language Development
- Developing Reading Skills
8) Wednesday
- Language Development
- Developing Writing Skills and Error Correction
- Cultural Activity
9) Thursday
- Language Development
- Developing Speaking Skills 2
- Cultural Activity
10) Friday
- Language Development
- Effective Online Teaching
- 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.
FEES INCLUDE:
- 25 hours including lessons, seminars and cultural activities
- Pre-course Level Test and Needs Analysis with Academic team
- Access to teaching materials, audio, reading exercises, video, grammar and vocabulary as presented by the
Teacher
- Access to the e-learning Platform
- Welcome Kit with guides and maps
- Diploma on completion of course certifying attendance and competency

2
c=1918 [EME-T2]

Długość i termin szkolenia
Szkolenie trwa 2 tygodnie i obejmuje 25×60 min. zajęć tygodniowo. Daty rozpoczecia: 2023-07-24.
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

1960 EUR

478 EUR

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

1880 EUR

558 EUR

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

1760 EUR

678 EUR

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

1720 EUR

718 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (25×60 min./tydz.) w cenie 1140 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1298 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.)

1140 EUR

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

1960 EUR

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

1880 EUR

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

1760 EUR

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

1720 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--31-08-2022: 30.00 EUR/tydz. (25, kurs+rodzina 1 osob. HB)
01-07-2023--31-08-2022: 30.00 EUR/tydz. (25, kurs+rodzina 1 osob. HB)
01-07-2023--31-08-2022: 30.00 EUR/tydz. (25, kurs+rodzina 2 osob. HB)
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