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Scarborough - Language and Methodology for Teachers
of English - A Blended Approach [ANL-T]

Lokalizacja
Yorkshire, gdzie leży Scarborough, może uchodzić prawie za samodzielne państwo - posiada własną flagę
oraz święto (1 sierpnia - Yorkshire Day). Rejon oferuje połączenie pełnych życia miast z urzekającymi
wioskami. Historyczne Yorkshire uważane jest za najbardziej zieloną część Wielkiej Brytanii (nazwana jest
"Ogrodami Anglii"). Obszar Scarborough znane jest ze swojej pięknej scenerii - wybrzeża, wrzosowisk i
rozległych lasów. Jest popularne wśród fanów pieszych wędrówek. Znajduje się tu wiele małych,
atrakcyjnych miast, pełnych historycznych budowli oraz mnogości tradycyjnych tawern i barów, słynących z
dobrego jedzenia.
Szkoła zajmuje elegancki budynek - tradycyjną rezydencję, pochodzącą z XIX wieku. Wnętrza są
przestronne i atrakcyjnie wykończone. Wszystkie sale lekcyjne posiadają tablice interaktywne. Do
dyspozycji studentów jest także Wi-Fi, sala komputerowa, sala kinowa, biblioteka z czytelnią czy pokój
studencki. Dużą popularnością cieszy się także nasz duży ogród oraz kafeteria w stylu oranżerii. Szkoła
oddalona jest zaledwie o 10 minut od słonecznej plaży i centrum Scarborough.
Program szkolenia
COURSE DESCRIPTION:
This course is for English teachers who are working in the primary or secondary sector. Morning sessions
focus on language development where participants gain confidence in using English. The afternoon
methodology sessions introduce fresh and communicative approaches to teaching English.
PREPARATION:
All participants complete an enrolment form. If you are not a teacher of English, we will then recommend
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you to take our online placement test.
OBJECTIVES:
By experiencing a range of practical teaching techniques, participants will expand their own working
classroom ideas while refreshing and developing their English language proficiency. By the end of the
course participants will have:
- Collected a portfolio of teaching resources
- Acquired new ideas for motivating their students
- Increased their awareness of how learning styles affect teaching
- Increased their knowledge of British culture
- Shared ideas and experiences
- Increased awareness of how cultural backgrounds can affect classroom dynamics
- Created a network of teaching contacts within Europe
METHODOLOGY:
This course uses a wide variety of communicative activities to develop language competence as well as
providing practical and creative classroom ideas. Participants will take part in workshops, open discussions
and a study visit during term time (e.g. a primary school, a secondary school, an FE college or a training and
enterprise organization, subject to availability) or a place of cultural interest (non-term time). The exact
content of the course is negotiated before and throughout the course to take into account the specific needs
and developing interests of each group.
Participants are grouped according to their English level for morning language development sessions and
are encouraged to reflect on how they could adapt the activities demonstrated in lessons for use in their own
classrooms. Afternoon Inclusive Education methodology sessions are grouped as far as possible according
to teaching context.
SIMPLE TIMETABLE:
1) Monday
- 09.00 - 13.00 Welcome, introductions,
- 14.00 - 16.00 Course overview, ice-breaking activities
2) Tuesday
- 09.00 - 13.00 Language development
- 14.00 - 16.00 Vocabulary learning, recording and recycling
3) Wednesday
- Full-day study visit. Please note this study visit is offered on courses which take place between mid-June
and mid-August. At other times of the year this is replaced by a school visit, subject to availability, or further
language/methodology sessions.
4) Thursday
- 09.00 - 13.00 Language development
- 14.00 - 16.00 Motivating learners to speak
5) Friday
- 09.00 - 13.00 Language development
- 14.00 - 16.00 Writing activities
* SATURDAY: Optional Excursion to place of cultural interest
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* SUNDAY: Free day in Scarborough / opportunity for independent visit to place of local interest
6) Monday
- 09.00 - 13.00 Language development
- 14.00 - 16.00 Introduction to Interactive Whiteboards
7) Tuesday
- 09.00 - 13.00 Language development
- 14.00 - 16.00 Creative grammar
8) Wednesday
- Full-day study visit. Please note this study visit is offered on courses which take place between mid-June
and mid-August. At other times of the year this is replaced by a school visit (subject to availability) or
further language/methodology sessions.
9) Thursday
- 09.00 - 13.00 Language development
- 14.00 - 16.00 Using drama in the language classroom
10) Friday
- 09.00 - 13.00 Language development
- 14.00 - 16.00 Reflection, course evaluation and dissemination activities
* Please note that if a group of 4 cannot be formed the number of hours will be modified.
* Optional evening entertainment will also be recommended, such as theatre evenings, countryside pub
tours, live music / concerts and cinema evenings. On the final afternoon participants complete a course
evaluation form and can discuss dissemination ideas.
* We offer the opportunity to join a mailing list of EU teachers who have participated in previous teacher
training courses to encourage collaboration and the development of future projects.
Długość i termin szkolenia
Szkolenie trwa 2 tygodnie i obejmuje 30×60 min. zajęć tygodniowo. Daty rozpoczecia: raz w miesiącu.
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 (30×60 min./tydz.)+rezydencja, pokój 1-osobowy, śniadanie

1989 EUR

449 EUR

kurs (30×60 min./tydz.)+rezydencja, pokój 1-osobowy, śniadanie

1710 EUR

728 EUR

kurs (30×60 min./tydz.)+rezydencja, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

2291 EUR

147 EUR

kurs (30×60 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, pełne wyżywienie

1559 EUR

879 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (30×60 min./tydz.) w cenie 1105 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1333 EUR.
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Cennik
Poniżej podane są ceny kursu i opcji zakwaterowania w oryginalnej walucie kursu, które obowiązują w
rozliczeniach z SJO GLOSSA.
2 tyg.
kurs (30×60 min./tydz.)

950 GBP

kurs (30×60 min./tydz.) + rezydencja, pokój 1-osobowy, śniadanie

1710 GBP

kurs (30×60 min./tydz.) + rezydencja, pokój 1-osobowy, śniadanie

1470 GBP

kurs (30×60 min./tydz.) + rezydencja, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1970 GBP

kurs (30×60 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, pełne wyżywienie

1340 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:
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