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International House Malta - Approaches and
Methodology in TEFL [IHM-T]
Lokalizacja
Wyspa Malty czasem jest opisywana jako jedno wielkie, otwarte muzeum. Jej unikalność polega na
przenikaniu się przeszłości z teraźniejszością. Widoczne są tu ślady prehistorii, ale i wieków średnich, jak
choćby mury rycerskich zamków. Jednocześnie to miejsce bardzo "na czasie" - to tutaj kręcone były zdjęcia
do takich filmowych hitów jak "Gladiator", "Kod da Vinci" czy "Gry o Tron". Tutaj ciągle się coś dzieje - od
letnich zabaw przez sezonowe festyny i kulturalne czy sportowe wydarzenia.
Nasza szkoła znajduje się w uroczej, maltańskiej willi o prawdziwie rodzinnej atmosferze. Budynek jest w
pełni klimatyzowany, a wszystkie sale są jasne i przestronne. Mamy tu także bibliotekę studencką i kącik
kawowy, gdzie możesz napić się za darmo wody, kawy czy herbaty. Dodatkowo na dachu zorganizowany jest
taras - jedno z ulubionych miejsc spotkań naszych uczniów, a przy szkole znajduje się piękny ogród. Nasz
zespół edukacyjny i administracyjny jest zawsze do dyspozycji naszych studentów. Nasza szkoła znajduje się
w odległości 5 minut od centrum największego miasta Malty, St. Julian's i wszystkich jego atrakcji takich jak
piaszczysta plaża, kompleks kinowy czy centrum handlowe oraz ważnych atrakcji turystycznych.
Program szkolenia
COURSE SUMMARY:
The course aims to examine the history of different methods in English Language Teaching and understand
where the techniques used in today's classrooms have their origins.
COURSE REQUIREMENTS:
Min. B1+ level of English.
LEARNING OBJECTIVES AND INTENDED SKILLS:
By the end of the course, participants will:
- have covered the main approaches in the teaching of English
- be able to identify where different aspects of classroom practice evolve from
- have experienced a number of these in a classroom setting
- have evaluated their pros and cons and suitability for the teacher's own context
SAMPLE SCHEDULE:
1) Monday:
- Overview of the history of ELT and
- Approaches and Methods;
- Experimental practice peer teach assignment
- Grammar translation
2) Tuesday:
- Audiolingual method
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- Situational approach
- TPR
3) Wednesday:
- Suggestopedia
- The Silent Way
- CLL
4) Thursday:
- Lexical Approach
- TBL
- NLP
- Dogme
5) Friday:
- Principled eclecticism:
- Approach and Application in TEFL - coursebook principles
- Final presentation by our resident tutors
- Knowledge review
EXAMINATION REGULATIONS, ASSESSMENT AND GRADING:
- Assignment - 50%
- Presentation - 50%
TEACHING METHODS:
Workshops, group work, peer teaching. Additional reading, homework tasks and assignments.
Długość i termin szkolenia
Szkolenie trwa 1 tydzień i obejmuje 40×45 min. zajęć tygodniowo. Daty rozpoczecia: 2023-02-27,
2023-10-23.
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.
1 tyg.

kieszonkowe

kurs (40×45 min./tydz.)+rezydencja, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

760 EUR

368 EUR

kurs (40×45 min./tydz.)+rezydencja, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

690 EUR

438 EUR

kurs (40×45 min./tydz.)+rezydencja, pokój 3-osobowy, bez wyżywienia

655 EUR

473 EUR

kurs (40×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

760 EUR

368 EUR

kurs (40×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

865 EUR

263 EUR

kurs (40×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 2-4-osobowy, dwa posiłki

655 EUR

473 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (40×45 min./tydz.) w cenie 475 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 653 EUR.
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Cennik
Poniżej podane są ceny kursu i opcji zakwaterowania w oryginalnej walucie kursu, które obowiązują w
rozliczeniach z SJO GLOSSA.
1 tyg.
kurs (40×45 min./tydz.)

475 EUR

kurs (40×45 min./tydz.) + rezydencja, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

760 EUR

kurs (40×45 min./tydz.) + rezydencja, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

690 EUR

kurs (40×45 min./tydz.) + rezydencja, pokój 3-osobowy, bez wyżywienia

655 EUR

kurs (40×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

760 EUR

kurs (40×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

865 EUR

kurs (40×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 2-4-osobowy, dwa posiłki

655 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:
01-06-2023--31-08-2023: 140.00 EUR/tydz. (40, kurs+rezydencja 1 osob. BO)
01-06-2023--31-08-2023: 70.00 EUR/tydz. (40, kurs+rezydencja 2 osob. BO)
01-06-2023--31-08-2023: 70.00 EUR/tydz. (40, kurs+rezydencja 3 osob. BO)
01-06-2023--31-08-2023: 180.00 EUR/tydz. (40, kurs+rodzina 1 osob. HB)
01-06-2023--31-08-2023: 140.00 EUR/tydz. (40, kurs+rodzina 1 osob. HB)
01-06-2023--31-08-2023: 105.00 EUR/tydz. (40, kurs+rodzina 2-4 osob. HB)
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