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Cork (St Patrick's Bridge) - Teacher Refresher Course
for Non-Native Teachers [CEC-T]
Lokalizacja
Cork może poszczycić się najbardziej urozmaiconym w całej Irlandii otoczeniem - łagodne, pełne zieleni
wzgórza, urwiste klify Atlantyku oraz piaszczyste plaże. Spacerując po stromych uliczkach miasta, co krok
spotyka się pozostałości po czasach, gdy miasto było ważnym ośrodkiem portowym. Współczesny Cork to
także prężny ośrodek uniwersytecki, pełny młodych ludzi z różnych stron świata. To właśnie oni nadają
miastu żywą i przyjazną atmosferę.
Szkoła położona jest w centrum Cork, nad brzegiem rzeki Lee, skąd rozpościera się piękna panorama
miasta, zaś wszelkie atrakcje - sklepy, puby, restauracje i kluby, są w zasięgu krótkiego spaceru. Szkoła
posiada przestronne sale lekcyjne, a także centrum nauki indywidualnej, bibliotekę z czytelnią czy
pracownię komputerową. Studenci mogą także korzystać z salonu studenckiego z licznymi miejscami do
siedzenia i dostępem do własnego kącika kawowego.
Program szkolenia
DESCRIPTION OF THE COURSE:
The course offers 50 hours of practical training in teaching techniques while also helping participants to
improve their own language skills. Participants explore a wide range of topics including teaching
methodology, exploiting and adapting materials, the increased role of technology in the language classroom,
classroom management and approaches and activities for teaching all language areas and skills,. Classes on
Irish history, culture and the Irish educational system in addition to a full social and activity programme
also form part of this intensive and dynamic course.
TARGET GROUPS:
- Teachers who teach English in primary or secondary school or to adults.
- Teachers who would like to meet and share ideas with colleagues from other schools and countries.
- Teachers who need practical, useful ideas for their classrooms.
- Teachers who want to improve their own English language knowledge.
AIMS OF THE COURSE:
- To give practising teachers the opportunity to explore new ideas and methodologies in teaching English
- To improve and consolidate teachers' proficiency in the language
- To use practical ideas for the classroom
- To renew enthusiasm for teachers' work
SAMPLE TIMETABLE:
1) Monday
- Introduction to the course with its aims and objectives
- Background to language learning, motivation and the role of error
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- Seminar on Irish History and Culture
2) Tuesday
- Present Tenses
- Vocabulary - checking meaning and recycling lexis
- Use of resources - exploiting and adapting course books
3) Wednesday
- Past Tenses
- Observation of experienced native teachers teaching at our junior summer school
- Feedback and analysis of the morning's observation
4) Thursday
- Future Forms
- Reading - activities for developing reading skills and encouraging learners to read extensively
- Technology in language teaching; using blogs, wikis and the internet in language teaching
5) Friday
- Phrasal Verbs and Idiomatic language
- Listening; types of listening skills- ways helping your learners to become effective listeners
- E-Learning - blended learning
SATURDAY AND SUNDAY - Free Days
6) Monday
- Modal Verbs of obligation
- Writing; fun ways to get your students writing
- Seminar on Irish History and Culture
7) Tuesday
- Conditional Forms
- Using authentic materials and supplementary activities in the classroom
- Drama and role play for the language classroom
8) Wednesday
- Past Tenses
- Speaking-Getting the most of speaking activities
- Visit to a site of cultural interest in Cork
9) Thursday
- Gerunds and infinitives
- Pronunciation - teaching pronunciation, games and activities
- Irish culture; myths and legends
10) Friday
- Correction and feedback - when, what and how to correct
- Course evaluation and feedback
ADDITIONAL INFORMATION:
This programme includes:
- 20 Lessons per week (1 lesson = 60 mins) plus afternoon lectures and visits
- Use of all pedagogical material
- Maximum of 15 students per class
- Certificate at the end of course
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- Afternoon Social and Cultural Programme
- Evening Social Programme
- Access to the E-Learning platform
- School Welcome Pack, Map and Notepad
Długość i termin szkolenia
Szkolenie trwa 2 tygodnie i obejmuje 20×60 min. zajęć tygodniowo. Daty rozpoczecia: 2023-07-03,
2023-07-17, 2023-07-31.
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 (20×60 min./tydz.)+rezydencja, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1495 EUR

943 EUR

kurs (20×60 min./tydz.)+rezydencja, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1565 EUR

873 EUR

kurs (20×60 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1595 EUR

843 EUR

kurs (20×60 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1495 EUR

943 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (20×60 min./tydz.) w cenie 960 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1478 EUR.

Cennik
Poniżej podane są ceny kursu i opcji zakwaterowania w oryginalnej walucie kursu, które obowiązują w
rozliczeniach z SJO GLOSSA.
2 tyg.
kurs (20×60 min./tydz.)

960 EUR

kurs (20×60 min./tydz.) + rezydencja, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1495 EUR

kurs (20×60 min./tydz.) + rezydencja, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1565 EUR

kurs (20×60 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1595 EUR

kurs (20×60 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1495 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:
25-06-2023--02-09-2023: 40.00 EUR/tydz. (20, kurs+rodzina 1 osob. HB)
25-06-2023--02-09-2023: 40.00 EUR/tydz. (20, kurs+rodzina 1 osob. HB)
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