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Horner School of English - Angielski Ogólny [HSE-G]

Lokalizacja
Dublin to stolica i największe miasto Irlandii, położone u ujścia rzeki Liffey. Rzeka dzieli miasto na dwie
części o zdecydowanie odmiennym charakterze: Northside oraz nowocześniejszą i bardziej zamożną
Southside. Dublin jest głównym ośrodkiem administracyjnym, kulturalnym, ekonomicznym i
przemysłowym kraju oraz popularnym ośrodkiem turystycznym. W 2010 roku historyczne centrum Dublina
zostało wpisane na irlandzką listę informacyjną UNESCO.
Nasza szkoła jest firmą rodzinną. Jest własnością rodziny Hornerów - Janice, Trevora, Dawida, Pat i Colina.
Zlokalizowani jesteśmy w sercu Dublina, w pięknym, gregoriańskim budynku, w spacerowej odległości od
St. Stephen's Green i Grafton Streen, na której mieszczą się liczne sklepy, puby, kafejki i restauracje.
Posiadamy 17 sal lekcyjnych, wyposażonych w nowoczesne pomoce naukowe (m. in. tablice multimedialne).
W budynku znajduje się ponadto szkolna biblioteka z komputerami studenckimi, kafejka i ogród, które są
popularnymi miejscami spotkań studentów. W całej szkole dostęp do Wi-Fi.
Program szkolenia
Nasz standardowy kurs języka angielskiego ma na celu poprawienie kompetencji w używaniu języka
angielskiego ogólnego. Kurs zapewnia systematyczną praktykę czterech podstawowych umiejętności:
czytania, pisania, mówienia i słuchania. Pierwsza część sesji naukowej skupia się na stabilizacji i poprawie
wiedzy posiadanej już przez studenta w zakresie jego gramatyki i słownictwa. Druga część ma zaś na celu
poprawę płynności wypowiedzi i umiejętności komunikacji. W trakcie kursu intensywnego dodatkowy
nacisk kładziony jest na jeszcze większym rozwoju mówienia i słuchania.
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Długość i termin szkolenia
Szkolenie trwa 2 tygodnie i obejmuje 20 lub 26×50 min. zajęć tygodniowo. Daty rozpoczecia: dowolny
poniedziałek.
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 (20×50 min./tydz.)+akademik, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1345 EUR

1093 EUR

kurs (20×50 min./tydz.)+rezydencja, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1325 EUR

1113 EUR

kurs (20×50 min./tydz.)+rezydencja, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1355 EUR

1083 EUR

kurs (20×50 min./tydz.)+rezydencja, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

1045 EUR

1393 EUR

kurs (20×50 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1155 EUR

1283 EUR

kurs (20×50 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1265 EUR

1173 EUR

kurs (20×50 min./tydz.)+rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1125 EUR

1313 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (20×50 min./tydz.) w cenie 610 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1828 EUR.
2 tyg.

kieszonkowe

kurs (26×50 min./tydz.)+akademik, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1465 EUR

973 EUR

kurs (26×50 min./tydz.)+rezydencja, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1445 EUR

993 EUR

kurs (26×50 min./tydz.)+rezydencja, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1475 EUR

963 EUR

kurs (26×50 min./tydz.)+rezydencja, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

1165 EUR

1273 EUR

kurs (26×50 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1275 EUR

1163 EUR

kurs (26×50 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1385 EUR

1053 EUR

kurs (26×50 min./tydz.)+rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1245 EUR

1193 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (26×50 min./tydz.) w cenie 730 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1708 EUR.

Cennik
Poniżej podane są ceny kursu i opcji zakwaterowania w oryginalnej walucie kursu, które obowiązują w
rozliczeniach z SJO GLOSSA.
2 tyg.
kurs (20×50 min./tydz.)

610 EUR

kurs (20×50 min./tydz.) + akademik, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1345 EUR

kurs (20×50 min./tydz.) + rezydencja, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1325 EUR

kurs (20×50 min./tydz.) + rezydencja, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1355 EUR

kurs (20×50 min./tydz.) + rezydencja, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

1045 EUR

kurs (20×50 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1155 EUR

kurs (20×50 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1265 EUR

kurs (20×50 min./tydz.) + rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1125 EUR

2 tyg.
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kurs (26×50 min./tydz.)

730 EUR

kurs (26×50 min./tydz.) + akademik, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1465 EUR

kurs (26×50 min./tydz.) + rezydencja, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1445 EUR

kurs (26×50 min./tydz.) + rezydencja, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1475 EUR

kurs (26×50 min./tydz.) + rezydencja, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

1165 EUR

kurs (26×50 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1275 EUR

kurs (26×50 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1385 EUR

kurs (26×50 min./tydz.) + rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1245 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:
03-06-2023--30-09-2023: 25.00 EUR/tydz. (20, kurs)
03-06-2023--30-09-2023: 25.00 EUR/tydz. (20, kurs+akademik 1 osob. BO)
03-06-2023--30-09-2023: 25.00 EUR/tydz. (20, kurs+rezydencja 1 osob. BO)
03-06-2023--30-09-2023: 25.00 EUR/tydz. (20, kurs+rezydencja 1 osob. BO)
03-06-2023--30-09-2023: 25.00 EUR/tydz. (20, kurs+rezydencja 2 osob. BO)
03-06-2023--30-09-2023: 60.00 EUR/tydz. (20, kurs+rodzina 1 osob. HB)
03-06-2023--30-09-2023: 60.00 EUR/tydz. (20, kurs+rodzina 1 osob. HB)
03-06-2023--30-09-2023: 60.00 EUR/tydz. (20, kurs+rodzina 2 osob. HB)
03-06-2023--30-09-2023: 25.00 EUR/tydz. (26, kurs)
03-06-2023--30-09-2023: 25.00 EUR/tydz. (26, kurs+akademik 1 osob. BO)
03-06-2023--30-09-2023: 25.00 EUR/tydz. (26, kurs+rezydencja 1 osob. BO)
03-06-2023--30-09-2023: 25.00 EUR/tydz. (26, kurs+rezydencja 1 osob. BO)
03-06-2023--30-09-2023: 25.00 EUR/tydz. (26, kurs+rezydencja 2 osob. BO)
03-06-2023--30-09-2023: 60.00 EUR/tydz. (26, kurs+rodzina 1 osob. HB)
03-06-2023--30-09-2023: 60.00 EUR/tydz. (26, kurs+rodzina 1 osob. HB)
03-06-2023--30-09-2023: 60.00 EUR/tydz. (26, kurs+rodzina 2 osob. HB)
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