Katalog kursów Erasmus Plus Mobilność
SJO Glossa, ul. Dietla 103, 31-031 Kraków, Polska, +48 12 429 40 51, info@erasmusplusmobilnosc.pl

Brighton - English in the Primary Classroom [ELC-T2]

Lokalizacja
Brighton to żywe, kosmopolityczne miasto i popularny, nadmorski kurort, jak również uznane miasto
uniwersyteckie (znajdują się tu dwie uczelnie wyższe). Położone w odległości zaledwie godziny drogi od
stolicy kraju i tamtejszych lotnisk sprawia, że jest częstym miejscem weekendowych wypadów
londyńczyków. Znajduje się tu wiele znanych atrakcji turystycznych, m.in. The Royal Pavilon. Miasto
posiada doskonałe zaplecze m.in, do uprawiania surfingu, żeglugi, golfa, jazdy na rowerze, tenisa i wielu
innych.
Nasza szkoła zlokalizowana jest przy pięknym skwerze, w odległości zaledwie 5 minut spacerem od morza i
w pobliżu centrum miasta. Budynek jest duży, przestronny, oferujący nowoczesne udogodnienia, połączone
z unikalnym, historycznym wnętrzem (kominki, mahoniowe drzwi, mozaikowe okna, zdobione sufity,
marmurowe schody). Studenci, oprócz kilkunastu sal lekcyjnych, wyposażonych w tablice multimedialne,
smart TV i iPady, mają także do dyspozycji m.in. salę wykładową, sale studenckie do wypoczynku,
studencką kuchnię, bibliotekę z czytelnią i centrum do nauki indywidualnej. Dużą popularnością cieszy się
także nasze piękne patio. Jest tu także centrum komputerowe i dostęp do bezpłatnego Wi-Fi.
Program szkolenia
COURSE DESCRIPTION:
The English in the Primary Classroom course is designed to help primary specialists teach English in the
primary classroom. Although the main focus is on language teaching methodology, you will have plenty of
opportunity to improve your fluency and knowledge of English. The course concentrates on the teaching of
grade 3 students and above (ages 8+).
OBJECTIVES:
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This very practical course will:
- provide opportunity to improve teachers spoken fluency and knowledge of English
- focus on language teaching methodology
- allow participants to experience different aspects of life and culture in the UK
- develop participants' confidence to speak English in the primary classroom
- provide opportunities to select and adapt appropriate songs, games and stories
METHODOLOGY:
Input will be provided in a variety of ways (including seminars, practical workshops, trainer summaries and
demonstrations) that take account of the course participants' different learning preferences and styles.
Participants will be encouraged to share their own ideas and experience, and develop networks with
participants from other countries. There will be opportunities throughout the course to develop
participants' English language skills and to exploit the local context by collecting relevant authentic
materials, making contact with native speakers and taking part in the school's social and cultural
programme, and outings.
PREPARATION:
A preparation pack is sent to participants before the course. Before the start of the course, participants
should complete a pre-course questionnaire which will enable the course leaders to focus specifically on the
exact needs of the participants.
FOLLOW UP:
Participants will complete a study journal during their stay to reflect on the new ideas they have
experienced and on how they will incorporate them into their teaching. They also develop a classroom
project. Follow up support is available via an alumni email group and participants will be encouraged to
report on their progress. A course VLE will be set up for participants to collaborate and share online.
OUTCOMES:
- Improved personal English language skills
- Improved confidence in class
- Deeper sensitivity to cultural diversity
- Knowledge of other European systems of education
- Strategies, skills and activities for teaching
- Better knowledge of Erasmus+ potential for your own and others' professional development
- Enhanced classroom methodological practice
- Improving students' motivation
- Interpersonal skills and teamwork
- Better awareness of learning needs, difficulties and behaviour
SAMPLE PROGRAMME:
1) Monday
- Welcome to the school, briefing and orientation
- Your teaching context
- Warmers, fillers and team builders
2) Tuesday
- English language: Culture and politeness
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- Your teaching puzzles
- Using story books In the classroom
- Evening: Welcome drink
3) Wednesday
- Discussion: Literature for children. Bookshop visit
- Classroom language: Five-minute activities
- Rhytmic English
4) Thursday
- A survey of teaching resources
- Background to English education system
- Seminar: Using drama
5) Friday
- Primary school visit (if term-time)
- Seminar: Using songs
SATURDAY AND SUNDAY - Free Days. Free Days. Weekend excursions available with additional fees!
6) Monday
- Classroom language: Instructions and language frames
- Developing speaking skills In YLE
- Seminar: Using games
7) Tuesday
- Cross-curricular links and CLIL
- Developing writing skills In YLE
- Seminar: Using arts and crafts
8) Wednesday
- Storytelling
- Developing reading skills In YLE
- Seminar: Using video resources
9) Thursday
- Working with puppets
- Technology for kids
- Project sharing
10 Friday
- Feedback
- Exhibition, rounding off and certificate ceremony
- Networking: farewell afternoon tea
* The minimum number required for the course is four students. In the event that we receive fewer than
four students, please be assured that we will not cancel your booking. Instead, we will give you 20 lessons
per week of General English in the morning with 10 lessons in the afternoon focussing on language teaching
methodology either in a One-to-One, Two-to-One or Three-to-One class, as appropriate.
Długość i termin szkolenia
Szkolenie trwa 2 tygodnie i obejmuje 30×45 min. zajęć tygodniowo. Daty rozpoczecia: 2023-01-02,
2023-04-03, 2023-07-03, 2023-07-17, 2023-07-31, 2023-10-02.
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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 (30×45 min./tydz.)+rezydencja, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1849 EUR

589 EUR

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

1545 EUR

893 EUR

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

1656 EUR

782 EUR

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

1421 EUR

1017 EUR

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

1503 EUR

935 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (30×45 min./tydz.) w cenie 1093 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1345 EUR.

Cennik
Poniżej podane są ceny kursu i opcji zakwaterowania w oryginalnej walucie kursu, które obowiązują w
rozliczeniach z SJO GLOSSA.
2 tyg.
kurs (30×45 min./tydz.)

940 GBP

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

1590 GBP

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

1328 GBP

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

1424 GBP

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

1222 GBP

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

1292 GBP

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:
18-06-2023--13-08-2023: 20.00 GBP/tydz. (30, kurs+rodzina 1 osob. BB)
18-06-2023--13-08-2023: 20.00 GBP/tydz. (30, kurs+rodzina 1 osob. HB)
18-06-2023--13-08-2023: 20.00 GBP/tydz. (30, kurs+rodzina 2 osob. BB)
18-06-2023--13-08-2023: 20.00 GBP/tydz. (30, kurs+rodzina 2 osob. HB)
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