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Dublin - English Language Training And Irish Culture
[CEW-PCA]

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.
Nasza szkoła zapewnia kursy, które zostały zaprojektowane z myślą o studentach, którzy chcą posługiwać się
angielskim w sposób efektywny i pewny. Zapewniamy studentom nie tylko rozwój umiejętności językowych,
ale również strategie nauki, dzięki którym łatwiej będzie im przyswajać wiedzę. Szkoła jest dobrze i
wygodnie urządzona. Posiadamy przestronne sale lekcyjne, dostęp do komputerów i centrum do
samodzielnej nauki. Studenci mogą także korzystać z salki i kuchni studenckiej oraz materiałów
bibliotecznych.
Program szkolenia
COURSE DESCRIPTION:
This course will enable participants to refresh their English Language skills and to give them an in-depth
knowledge of many aspects of Irish culture and Irish daily life, thus empowering education providers with
the tools to communicate effectively in English and apply their knowledge of the Irish society to their
classes. The task-based language training sessions are designed to actively develop the fluency and accuracy
of the course participants.
PREPARATION:
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Course participants will fill in a comprehensive enrollment form and the Academic Manager will test their
level of English with a 2-3 part test prior to the start of the course. Course participants are requested to
bring their own laptop to use during the course.
SAMPLE TIMETABLE:
1) Monday
- Course Presentation and Icebreakers
- Ireland Quiz
- Cork Discovery
- Social event
2) Tuesday
- Presentation of Cork Discovery
- English Language Training
- Introduction to Irish Literature
- O Bhéal: poetry event
3) Wednesday
- English Language Training
- Irish Food
- Museums and Galleries
4) Thursday
- Green English
- Irish Movies
- Ups and Downs of Irish Economy
5) Friday
- English Language Training
- Irish Famine and Emigration
- Trip to Cobh
SATURDAY OR SUNDAY - Full day trip
1) Monday
- Folklore, Myths and Legends
- Brexit
2) Tuesday
- Traditional Irish Songs
- Ireland and the EU
3) Wednesday
- PIP - Phrasals, Idioms and Prepositions
- Northern Ireland
- Cork City Gaol
4) Thursday
- English Language Training: Pronunciation
- Modern Irish Songs
5) Friday
- English Language Training
- Course Evaluation
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Długość i termin szkolenia
Szkolenie trwa 2 tygodnie i obejmuje 30×60 min. zajęć tygodniowo. Daty rozpoczecia: 2023-07-24,
2023-10-16.
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.)+mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1455 EUR

983 EUR

kurs (30×60 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

1305 EUR

1133 EUR

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

1665 EUR

773 EUR

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

1385 EUR

1053 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (30×60 min./tydz.) w cenie 900 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1538 EUR.

Cennik
Poniżej podane są ceny kursu i opcji zakwaterowania w oryginalnej walucie kursu, które obowiązują w
rozliczeniach z SJO GLOSSA.
2 tyg.
kurs (30×60 min./tydz.)

900 EUR

kurs (30×60 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1455 EUR

kurs (30×60 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

1305 EUR

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

1665 EUR

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

1385 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:
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