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Swieqi - English for Business Communication [LSM-B]
Lokalizacja
Swieqi to cicha, rezydencjalna okolica, doskonała do nauki angielskiego na Malcie. Rejon jest strategicznie
położony - w odległości zaledwie 10-minutowego spaceru od St Julian's i 20-minutowej przejażdżki do
Valetty, dawnej stolicy kraju. W okolicy znajdują się liczne atrakcje, w tym mała, piaszczysta plaża.
Nasza szkoła posiada dwa budynki (oddalone od siebie 5-minutowym spacerem). Oba są dobrze
wyposażone, w pełni klimatyzowane, z jasnymi i wygodnymi salami oraz strefami rekreacyjnymi. Nasz
główny budynek jest w pełni dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych i wyposażony w nowoczesne
pomoce naukowe (m.in. tablice interaktywne); jest tu także dostęp do Wi-Fi, strefy komputerowej, salki
studenckiej z napojami, biblioteki z czytelnią czy pokojów telewizyjnych. Nasz pobliski aneks to duży i
przestronny budynek z klimatyzowanymi salami i przestronną częścią rekreacyjną z tarasami i ogrodem.
Również tutaj znajduje się centrum komputerowe, sala do nauki własnej, biblioteka i salka telewizyjna; jest
także dostęp do kącika z napojami i Wi-Fi.
Program szkolenia
FOCUS ON:
Developing the core language skills and inter-cultural competencies required for effective professional
communication in international contexts.
TARGET AUDIENCE:
- Teachers (primary, secondary, vocational, adult)
- Teacher trainers
- Private Language Tutors
AIMS:
1) To develop the skills needed in order to become more effective when giving presentations,
leading/participating in meetings, negotiating, telephoning, socialising and writing in English
2) To build specialist vocabulary according to your specific field
3) To refine their pronunciation and improve their level of fluency
4) To develop the confidence needed to speak more easily in English across a range of everyday business
situations vis-a-vis participation in simulated scenarios
5) To raise participants' intercultural awareness, helping them to become more comfortable working in
international contexts
METHODOLOGY:
1. Communicative approach in practice for Business English Language learning
2. Learner-centred lessons tailor-made for the participants
3. Structured lessons based on engaging, studying and then activating language
4. Using authentic material for English language development
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Długość i termin szkolenia
Szkolenie trwa 2 tygodnie i obejmuje 20×45 min. zajęć tygodniowo. Daty rozpoczecia: 2022-07-18,
2022-08-01, 2022-08-15, 2022-08-29, 2022-09-12, 2022-09-26, 2022-10-10, 2022-10-24, 2022-11-07,
2022-11-21, 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
rachunkami.
2 tyg.

kieszonkowe

kurs (20×45 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1288 EUR

968 EUR

kurs (20×45 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 2-4-osobowy, bez wyżywienia

1088 EUR

1168 EUR

kurs (20×45 min./tydz.)+rezydencja, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1328 EUR

928 EUR

kurs (20×45 min./tydz.)+rezydencja, pokój 2-4-osobowy, bez wyżywienia

1128 EUR

1128 EUR

kurs (20×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1418 EUR

838 EUR

kurs (20×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1318 EUR

938 EUR

kurs (20×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 2-4-osobowy, dwa posiłki

1233 EUR

1023 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (20×45 min./tydz.) w cenie 833 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1423 EUR.

Cennik
Poniżej podane są ceny kursu i opcji zakwaterowania w oryginalnej walucie kursu, które obowiązują w
rozliczeniach z SJO GLOSSA.
2 tyg.
kurs (20×45 min./tydz.)

833 EUR

kurs (20×45 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1288 EUR

kurs (20×45 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 2-4-osobowy, bez

1088 EUR

wyżywienia
kurs (20×45 min./tydz.) + rezydencja, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1328 EUR

kurs (20×45 min./tydz.) + rezydencja, pokój 2-4-osobowy, bez wyżywienia

1128 EUR

kurs (20×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1418 EUR

kurs (20×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1318 EUR

kurs (20×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 2-4-osobowy, dwa posiłki

1233 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:
01-06-2022--30-09-2022: 60.00 EUR/tydz. (20, kurs+mieszkanie dzielone 1 osob. BO)
01-06-2022--30-09-2022: 60.00 EUR/tydz. (20, kurs+mieszkanie dzielone 2-4 osob. BO)
01-06-2022--30-09-2022: 60.00 EUR/tydz. (20, kurs+rezydencja 1 osob. BO)
01-06-2022--30-09-2022: 60.00 EUR/tydz. (20, kurs+rezydencja 2-4 osob. BO)
01-06-2022--30-09-2022: 35.00 EUR/tydz. (20, kurs+rodzina 1 osob. HB)
01-06-2022--30-09-2022: 35.00 EUR/tydz. (20, kurs+rodzina 1 osob. HB)
2
c=1949 [LSM-B]

01-06-2022--30-09-2022: 35.00 EUR/tydz. (20, kurs+rodzina 2-4 osob. HB)
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