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Gozo (Kercem) - Angielski Ogólny [BEG-G]

Lokalizacja
Gozo ("Radość") jest bliźniaczą wyspą-siostrą Malty. Ma swój własny charakter, pełna jest zielonych
przestrzeni i pięknych widoków, co pozwala na odreagowanie stresów miejskiego życia. Niebieskie morze,
plaża z czerwonym piaskiem i malownicze szlaki spacerowe sprawią, że na pewno zakochasz się w tym
miejscu. Dla spragnionych wrażeń - poleca się tu szczególnie możliwość nurkowania ze sprzętem. Czyste
wody i szerokie przestrzenie sprawią, że takie przeżycie na pewno będzie niezapomniane!
Nasza szkoła angielskiego na Gozo znajduje się w rustykalnej wiosce Kercem. Placówka, zlokalizowana w
budynku w tradycyjnym, maltańskim stylu, otoczona jest wiejską przyrodą. Dostępnych jest tu 9 jasnych,
klimatyzowanych sal lekcyjnych, wyposażonych w tablice multimedialne, słoneczny taras, ogród, automaty
sprzedające kawę, przekąski oraz napoje, biblioteka i bezpłatne Wi-Fi. Ośrodek jest także dostosowany dla
potrzeb osób niepełnosprawnych. Ze szkoły łatwo można dostać się do wielu atrakcji wyspy, m.in. do stolicy
wyspy, Viktorii (25 min spacerem), na "czerwoną" plażę (30 min), do świątyń Ggantija (25 min) czy zatoki
Dwejra (12 min) - lokalizacji znanej ze sławnego serialu "Gra o tron".
Program szkolenia
Kurs języka angielskiego ogólnego koncentruje się na zrównoważonych praktykach w zakresie gramatyki,
słownictwa, fonologii, rozmowy oraz umiejętności wykorzystania języka z użyciem tematów ogólnych i
autentycznych materiałów. Kurs koncentruje się na wszystkich czterech umiejętnościach: mówieniu,
słuchaniu, czytaniu i pisaniu, ze szczególnym naciskiem na płynność wypowiedzi. Celem szkolenia jest
doskonalenie umiejętności językowych studentów we wszystkich dziedzinach nauki języka. Lekcje
prowadzone są z wykorzystaniem podejścia komunikacyjnego i mieszanego. Zajęcia są zatem interaktywne i
łączą w sobie zarówno tradycyjne, jak i cyfrowe narzędzia edukacyjne. Lekcje obejmują szereg zajęć dla
różnych rodzajów uczniów, w klasie wielonarodowej. Zajęcia odbywają się w godzinach porannych, w dni
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powszednie.
Długość i termin szkolenia
Szkolenie trwa 2 tygodnie i obejmuje 20 lub 30×45 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 (20×45 min./tydz.)+rezydencja, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1305 EUR

951 EUR

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

1065 EUR

1191 EUR

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

1165 EUR

1091 EUR

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

925 EUR

1331 EUR

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

1125 EUR

1131 EUR

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

1045 EUR

1211 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (20×45 min./tydz.) w cenie 495 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1761 EUR.
2 tyg.

kieszonkowe

kurs (30×45 min./tydz.)+rezydencja, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1505 EUR

751 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+rezydencja, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1265 EUR

991 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+rezydencja, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

1365 EUR

891 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+rezydencja, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

1125 EUR

1131 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1325 EUR

931 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1245 EUR

1011 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (30×45 min./tydz.) w cenie 695 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1561 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.)

495 EUR

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

1305 EUR

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

1065 EUR

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

1165 EUR

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

925 EUR

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

1125 EUR
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kurs (20×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1045 EUR

2 tyg.
kurs (30×45 min./tydz.)

695 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + rezydencja, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1505 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + rezydencja, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1265 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + rezydencja, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

1365 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + rezydencja, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

1125 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1325 EUR

kurs (30×45 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:
11-06-2023--02-09-2023: 40.00 EUR/tydz. (20, kurs)
11-06-2023--02-09-2023: 215.00 EUR/tydz. (20, kurs+rezydencja 1 osob. BO)
11-06-2023--02-09-2023: 155.00 EUR/tydz. (20, kurs+rezydencja 1 osob. BO)
11-06-2023--02-09-2023: 175.00 EUR/tydz. (20, kurs+rezydencja 2 osob. BO)
11-06-2023--02-09-2023: 120.00 EUR/tydz. (20, kurs+rezydencja 2 osob. BO)
11-06-2023--02-09-2023: 125.00 EUR/tydz. (20, kurs+rodzina 1 osob. HB)
11-06-2023--02-09-2023: 105.00 EUR/tydz. (20, kurs+rodzina 2 osob. HB)
11-06-2023--02-09-2023: 20.00 EUR/tydz. (30, kurs)
11-06-2023--02-09-2023: 195.00 EUR/tydz. (30, kurs+rezydencja 1 osob. BO)
11-06-2023--02-09-2023: 135.00 EUR/tydz. (30, kurs+rezydencja 1 osob. BO)
11-06-2023--02-09-2023: 155.00 EUR/tydz. (30, kurs+rezydencja 2 osob. BO)
11-06-2023--02-09-2023: 100.00 EUR/tydz. (30, kurs+rezydencja 2 osob. BO)
11-06-2023--02-09-2023: 105.00 EUR/tydz. (30, kurs+rodzina 1 osob. HB)
11-06-2023--02-09-2023: 85.00 EUR/tydz. (30, kurs+rodzina 2 osob. HB)
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