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Scarborough - Angielski Ogólny [ANL-G]

Lokalizacja
Scarborough ze względu na swoją piękną plażę zwane jest Królową Wybrzeża Yorkshire. Nad miastem
wznoszą się monumentalne ruiny zamku, skąd rozciągają się fantastyczne widoki na morze. W
średniowieczy miasto było znane z trwającego 45 dni jarmarku. Dziś - dzięki swojej bogatej ofercie
kulturalnej - również przyciąga w okresie wakacji wielu brytyjczyków i obcokrajowców.
Szkoła oddalona jest zaledwie o 10 minut od słonecznej plaży i centrum Scarborough. Bezpośrednie
sąsiedztwo szkoły jest doskonałym miejscem, by przyjrzeć się codziennemu życiu Brytyjczyków i poczuć się
częścią lokalnej społeczności. Ośrodek znajduje się w tradycyjnej XIX- wiecznej rezydencji, do której
przylega piękny ogród - ulubione miejsce spotkań towarzyskich uczestników kursów.
Program szkolenia
W naszej szkole używany metod komunikacyjnych do rozwoju umiejętności posługiwania się językiem
angielskim z pewnością siebie. Jednocześnie nie zapominamy o innych umiejętnościach - nasi nauczyciele
skupiają się również na płynności i dokładności wypowiedzi. Nauczyciele, dzięki dobremu wyposażeniu
szkoły, na swoich lekcjach często korzystają z nowoczesnych technologii, m.in. tablic interaktywnych,
materiałów internetowych czy elektronicznych podręczników. Nauczyciele sprawdzaja potrzeby i
wymagania studentów i przygotowują lekcje tak, by były dla nich interesujące, pokrywając ich
zainteresowania. Mówimy na to - negocjowany sylabus. Dzięki temu lekcje są elastyczne, tematyczne (np.
podróże, praca, związki międzyludzkie itp.). Dbany także o rozwój umiejętności mówienia, słuchania,
czytania i pisania. Wszystkie te umiejętności są poprawiane poprzez wykorzystanie różnorodnych metod np.
dyskusji, odgrywania ról, prezentacji, ćwiczeń wymowy. Struktury gramatyczne czy
słownictwoprzedstawiane i omawiane są wedle potrzeb studentów.
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Długość i termin szkolenia
Szkolenie trwa 2 tygodnie i obejmuje 20 lub 35×50 min. zajęć tygodniowo. Daty rozpoczecia: dwa razy 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 (20×50 min./tydz.)+rezydencja, pokój 1-osobowy, śniadanie

1658 EUR

780 EUR

kurs (20×50 min./tydz.)+rezydencja, pokój 1-osobowy, śniadanie

1391 EUR

1047 EUR

kurs (20×50 min./tydz.)+rezydencja, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1924 EUR

514 EUR

kurs (20×50 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, pełne wyżywienie

1449 EUR

989 EUR

kurs (20×50 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, pełne wyżywienie

1240 EUR

1198 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (20×50 min./tydz.) w cenie 858 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1580 EUR.
2 tyg.

kieszonkowe

kurs (35×50 min./tydz.)+rezydencja, pokój 1-osobowy, śniadanie

2005 EUR

433 EUR

kurs (35×50 min./tydz.)+rezydencja, pokój 1-osobowy, śniadanie

1739 EUR

699 EUR

kurs (35×50 min./tydz.)+rezydencja, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

2272 EUR

166 EUR

kurs (35×50 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, pełne wyżywienie

1797 EUR

641 EUR

kurs (35×50 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, pełne wyżywienie

1588 EUR

850 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (35×50 min./tydz.) w cenie 1206 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1232 EUR.

Cennik
Poniżej podane są ceny kursu i opcji zakwaterowania w oryginalnej walucie kursu, które obowiązują w
rozliczeniach z SJO GLOSSA.
2 tyg.
kurs (20×50 min./tydz.)

740 GBP

kurs (20×50 min./tydz.) + rezydencja, pokój 1-osobowy, śniadanie

1430 GBP

kurs (20×50 min./tydz.) + rezydencja, pokój 1-osobowy, śniadanie

1200 GBP

kurs (20×50 min./tydz.) + rezydencja, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1660 GBP

kurs (20×50 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, pełne wyżywienie

1250 GBP

kurs (20×50 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, pełne wyżywienie

1070 GBP

2 tyg.
kurs (35×50 min./tydz.)

1040 GBP

kurs (35×50 min./tydz.) + rezydencja, pokój 1-osobowy, śniadanie

1730 GBP

kurs (35×50 min./tydz.) + rezydencja, pokój 1-osobowy, śniadanie

1500 GBP

kurs (35×50 min./tydz.) + rezydencja, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1960 GBP

kurs (35×50 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, pełne wyżywienie

1550 GBP

kurs (35×50 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, pełne wyżywienie

1370 GBP
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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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