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Dublin (Dublin Castle) - Blended Learning and Language
Development [CED-T3]

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 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.
Szkoła mieści się w samym sercu Dublina, blisko takich atrakcji jak Trinity College i Dublin Castle.
Zajmujemy stylowy budynek, który został całkowicie odnowiony i przystosowany do potrzeb nauczania
języka. Mamy przestronne sale lekcyjne, dwie sale komputerowe, bibliotekę, salę studencką, salę gier i
bezpłatny dostęp do Wi-Fi. Nasi studenci uwielbiają także nasz ogród, kafejkę czy zlokalizowany na dachu
budynku zielony taras.
Program szkolenia
COURSE DESCRIPTION:
This course focuses on the fundamental aspects of blended learning and how it is utilised in the modern
classroom. In conjunction with this focus, this course has a key element of language development in order
to aid the course participants' ability to deliver effective language lessons. In this course we will look at the
role of the teacher in a blended classroom and some of the key tools which can be utilised in the blended
context.
WHO IS THIS COURSE FOR?
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This course is suitable for teachers at any stage of their career, from novice to expert. We will give a suitable
grounding in key areas of blended learning and progress at an appropriate speed for the participant. Even
the most ardent technophobe will benefit!
COURSE AIMS:
This course aims to prepare teachers in the effective integration of technology into their classroom. We will
look at the teachers' beliefs and preferences and suggest areas where technology could be used to enhance
and build upon their experience and expertise. This course will give the participants the confidence to
successfully integrate technology into most of their lessons. We will also aim to focus on key elements of the
participants' language skills and improve these.
METHODOLOGY:
This course will focus on the utilisation of technology in the class, with a particular focus on the SAMR
model. We will look at making tech choices which are appropriate to the learning needs of your students in
their context. This course will seek to provide practical solutions and suggestions to support teachers at
their own level.
SAMPLE PROGRAMME:
1) Monday
- Introduction to Blended Learning
- Adapting and Using Authentic Materials
- Irish Culture
2) Tuesday
- The Receptive Skills
- Online Tools for Language Development
3) Wednesday
- The Productive Skills
- Teaching Grammar and Lexis with Technology
- Support session in Tech use
4) Thursday
- Language Development Session
- Lesson Planning
5) Friday
- Teaching Practice
- Feedback and Reflection
Długość i termin szkolenia
Szkolenie trwa 1 tydzień i obejmuje 20×60 min. zajęć tygodniowo. Daty rozpoczecia: 2023-07-24,
2023-08-14, 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
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rachunkami.
1 tyg.

kieszonkowe

kurs (20×60 min./tydz.)+akademik, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

--

258 EUR

kurs (20×60 min./tydz.)+akademik, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

--

258 EUR

kurs (20×60 min./tydz.)+rezydencja, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

--

333 EUR

kurs (20×60 min./tydz.)+rezydencja, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

--

258 EUR

kurs (20×60 min./tydz.)+rezydencja, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

--

363 EUR

kurs (20×60 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

866 EUR

353 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (20×60 min./tydz.) w cenie 526 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 693 EUR.

Cennik
Poniżej podane są ceny kursu i opcji zakwaterowania w oryginalnej walucie kursu, które obowiązują w
rozliczeniach z SJO GLOSSA.
1 tyg.
kurs (20×60 min./tydz.)

526 EUR

kurs (20×60 min./tydz.) + akademik, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

--

kurs (20×60 min./tydz.) + akademik, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

--

kurs (20×60 min./tydz.) + rezydencja, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

--

kurs (20×60 min./tydz.) + rezydencja, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

--

kurs (20×60 min./tydz.) + rezydencja, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

--

kurs (20×60 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

866 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:
28-05-2023--17-09-2023: 35.00 EUR/tydz. (20, kurs+rodzina 1 osob. HB)

3
c=1992 [CED-T3]

