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Galway - Angielski Ogólny [GCI-G]

Lokalizacja
Galway jest jednym z największych skarbów Irlandii. Usytuowane pośrodku turystycznego szlaku Wild
Atlantic Way, to pełne życia, przyjazne miasto (ma tytuł Najprzyjaźniejszego Miasta Świata 2015).
Rokrocznie odbywa się tu nawet do 30 różnych festiwali kulturalnych. Miejscowość oferuje szerokie
możliwości dla turystów - łatwo sąd dotrzeć do wielu znanych atrakcji Irlandii: Klifów Mocheru, Wysp Aran
czy Connemara. Samo miasto również przyciąga swoją atmosferą, licznymi restauracjami oraz smaczną
kuchnią.
Nasza szkoła położona jest przy nabrzeżu, a z jej okien roztacza się wspaniały widok na ocean i odległe
wzgórza wyspy Aran. W sąsiedztwie znajdują się tereny zielone, a zaledwie krótki spacer dzieli nas od
ścisłego centrum Galway. Budynek szkoły zostaw dostosowany do potrzeb szkoły językowej - jego
przestronne, wypełnione naturalnym światłem wnętrza, stwarzają doskonałe warunki do nauki. Sale
wyposażone są w tablice multimedialne, a studenci mogą korzystać z Wi-Fi. Do ich dyspozycji jest również
pracownia komputerowa, salon studencki czy biblioteka. W budynku jest również kawiarnia, a także
przepiękny taras z ogrodem, z widokiem na plażę Salthill.
Program szkolenia
Wyobraź sobie możliwość swobodnej komunikacji w języku angielskim - takie marzenie może się spełnić
poprzez uczestnictwo w naszym ogólnym kursie językowym angielskiego. Pomoże Ci on nabyć płynności w
wypowiedzi i przygotuje do jego używania w życiu codziennym, pracy czy w nauce. Możesz wybrać kurs o
dowolnej długości, w zależności od Twoich możliwości czasowych. Zawsze będziesz się uczyć
międzynarodowych grupach, na posiadanym poziomie językowym.
W trakcie kursu skupiamy się na poprawie wszystkich umiejętności komunikacyjnych języka, jak również na
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poszerzeniu wiedzy o języku, w tym o jego słownictwie i gramatyce. Program skonstruowany jest na bazie
najnowszych dostępnych podręczników i materiałów naukowych, a nauczyciele często, wedle
zapotrzebowania grupy, używają dodatkowych środków, pozwalających na pogłębienie interesujących
słuchaczy zagadnień. Co piątek przeprowadzany jest test nabytej wiedzy - pozwala to na monitorowanie
postępów i wyłapanie rejonów, do których trzeba się bardziej przyłożyć. Regularnie odbywają się
konsultacje z lektorami w celu analizy potrzeb i umiejętności. Zachęcamy także do korzystania z biblioteki można się tu samodzielnie uczyć i korzystać ze wskazówek obecnego tu zawsze nauczyciela.
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

1275 EUR

1163 EUR

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

1175 EUR

1263 EUR

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

1395 EUR

1043 EUR

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

1271 EUR

1167 EUR

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

1215 EUR

1223 EUR

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

1335 EUR

1103 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (20×45 min./tydz.) w cenie 620 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1818 EUR.
2 tyg.

kieszonkowe

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

1405 EUR

1033 EUR

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

1305 EUR

1133 EUR

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

1525 EUR

913 EUR

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

1401 EUR

1037 EUR

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

1345 EUR

1093 EUR

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

1465 EUR

973 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (30×45 min./tydz.) w cenie 750 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1688 EUR.

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

620 EUR

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

1275 EUR

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

1175 EUR

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

1395 EUR

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

1271 EUR

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

1215 EUR

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

1335 EUR

2 tyg.
kurs (30×45 min./tydz.)

750 EUR

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

1405 EUR

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

1305 EUR

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

1525 EUR

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

1401 EUR

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

1345 EUR

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

1465 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--19-09-2023: 25.00 EUR/tydz. (20, kurs)
03-06-2023--19-09-2023: 70.00 EUR/tydz. (20, kurs+rezydencja 1 osob. BO)
03-06-2023--19-09-2023: 70.00 EUR/tydz. (20, kurs+rezydencja 2 osob. BO)
03-06-2023--19-09-2023: 55.00 EUR/tydz. (20, kurs+rodzina 1 osob. HB)
03-06-2023--19-09-2023: 55.00 EUR/tydz. (20, kurs+rodzina 1 osob. HB)
03-06-2023--19-09-2023: 55.00 EUR/tydz. (20, kurs+rodzina 2 osob. HB)
03-06-2023--19-09-2023: 55.00 EUR/tydz. (20, kurs+rodzina 2 osob. HB)
03-06-2023--19-09-2023: 25.00 EUR/tydz. (30, kurs)
03-06-2023--19-09-2023: 70.00 EUR/tydz. (30, kurs+rezydencja 1 osob. BO)
03-06-2023--19-09-2023: 70.00 EUR/tydz. (30, kurs+rezydencja 2 osob. BO)
03-06-2023--19-09-2023: 55.00 EUR/tydz. (30, kurs+rodzina 1 osob. HB)
03-06-2023--19-09-2023: 55.00 EUR/tydz. (30, kurs+rodzina 1 osob. HB)
03-06-2023--19-09-2023: 55.00 EUR/tydz. (30, kurs+rodzina 2 osob. HB)
03-06-2023--19-09-2023: 55.00 EUR/tydz. (30, kurs+rodzina 2 osob. HB)
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