Inch House Irish Studies Centre
http://www.inchhouse.com
Przykładowy 8-dniowy kurs języka angielskiego połączony z wycieczkami krajoznawczymi.
Szczegóły programu są tylko propozycjami i mogą zostać zmienione w zależności od Państwa
upodobań i oczekiwań. Centrum może zapewnić organizację lekcji, wycieczek, transportu,
wyżywienia i zakwaterowania.
Prosimy przesłać nam swoje wymagania, a my odeślemy Państwu szczegółową ofertę programu.
Ceny są uzależnione od pory roku, liczby uczestników, długości pobytu i rodzaju zajęć.
Jesteśmy bardzo elastyczni, podzielcie się z nami swoimi wymaganiami i sugestiami.

Dzień 1

Inch House Irish Studies Centre, przyjazd i zapoznanie się z okolicą

AM

Przylot na lotnisko w Dublinie (lub alternatywne) i przejazd do Inch House, przez Derry,
inauguracyjne miasto Kultury 2013 roku w Wielkiej Brytanii. Jest to 3-4 godzinna podróź
autokarem z ciekawymi przystankami.

PM

Zameldowanie się w centrum, a następnie czas wolny dla studentów na relaks.

PM

Mamy wiele dostępnych gier, w tym piłka nożna, koszykówka, tenis stołowy, gry
planszowe, Nintendo Wii z dużym projektorem i bezpłatny bezprzewodowy dostęp do
Internetu. Mamy też duży wybór filmów dostępnych dla uczniów.

PM

Wieczorny posiłek w Inch House, wyżywienie zapewnione przez Centrum.

Inch House Irish Studies Centre

Sample Language& Excursion Programme, Inch House

Dzień 2

Zajęcia lekcyjne i piesze wycieczki

7.30 –
8.30

Samoobsługowe śniadanie w formie bufetu, w tym wędliny, jajka, płatki, pieczywo,
jogurty, herbata i kawa.

9.00 –
9.45

Lekcja językowa 1. Wprowadzająca lekcja w formie zabawy oceniająca umiejętności
językowe uczniów w celu dopasowania poziomu trudności do kolejnych zajęć w tygodniu.

10.00 –
10.45

Lekcja językowa 2. Kolejna lekcja wprowadzająca oceniająca umiejętności językowe
uczniów w celu dopasowania poziomu trudności do kolejnych zajęć w tygodniu.

11.00 –
11.45

Lekcja językowa 3. Ta lekcja skupia się na słownictwie z geografii, aby pomóc uczniom w
zapoznaniu się z ich otoczeniem.

12.00 13.00

Lunch w formie buffetu, w Inch House. Zapewniamy szeroki wybór domowych zup,
kanapek, owoców, herbat i kaw.

13.00

Wycieczka na pobliskie plaże, góry i sanktuarium dzikich ptaków prowadzona przez Dr
Tony Johnston, czas trwania około 3 godzin. Idealne warunki do ćwiczenia nabytego
słownictwa podczas porannych lekcji.

18.00

Powrót do Inch House, następnie wieczorny posiłek z wyżywieniem zapewnionym przez
Centrum.

Wyspa Inch Island, lokalizacja centrum Inch House
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Sample Language& Excursion Programme, Inch House

Dzień 3

Zajęcia lekcyjne i wycieczki krajoznawcze

7.30 – 8.30

Samoobsługowe śniadanie w formie bufetu, w tym wędliny, jajka, płatki, pieczywo,
jogurty, herbata i kawa.

9.00

Lekcja językowa 4. Ta lekcja skupia się na gramatyce.

10.00

Lekcja językowa 5. Ta lekcja skupia się na wymowie.

11.00

Lekcja językowa 6. Ta lekcja skupia się na słownictwie z historii, aby pomóc uczniom w
zapoznaniu się z ich otoczeniem.

12.00

Lunch w formie buffetu, w Inch House. Zapewniamy szeroki wybór domowych zup,
kanapek, owoców, herbat i kaw.

13.00

Wyjazd do Derry City, UK 2013 Miasto Kultury i niedawnego gospodarza jednego z
największych na świecie festiwali muzycznych. 20 minut jazdy samochodem.

13.30

3-godzinna piesza wycieczka po historycznych murach w Derry, dopasowana do
umiejętności studentów. Możliwość wykorzystania słownictwa nabytego podczas
porannuch lekcji. Spotkanie z burmistrzem miasta.

18.00

Powrót do Inch House, następnie wieczorny posiłek z tradycyjną irlandzką ucztą
zorganizowaną przez Centrum.

20.00

Prywatny koncert Shadowplay, nagradzany irlandzki zespół rockowy, którzy
koncertowali z Bobby Kimball z zespołu Toto.

Shadowplay, nasz lokalny zespół rockowy!
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Sample Language& Excursion Programme, Inch House

Dzień 4

Zajęcia lekcyjne i wycieczki krajoznawcze

7.30 – 8.30

Samoobsługowe śniadanie w formie bufetu, w tym wędliny, jajka, płatki, pieczywo,
jogurty, herbata i kawa.

9.00

Lekcja językowa 7. Ta lekcja skupia się na umiejętnościach słuchania.

10.00

Lekcja językowa 8. Ta lekcja skupia się na konwersacji.

11.00

Lekcja językowa 9. Ta lekcja skupia się na słownictwie biznesowym z grą biznesową
odgrywania ról.

12.00

Lunch w formie buffetu, w Inch House. Zapewniamy szeroki wybór domowych zup,
kanapek, owoców, herbat i kaw.

13.00

Cztery godziny zwiedzania Inishowen, m.in. wizyta w twierdzy starego pierścienia sprzed
4000 lat, The Irish Building z XX wieku, groby św Mura i Elizabeth Jones, Irlandzka
Wioska Głódu, klify, plaże, góry i lokalne miasto.

18.00

Powrót do Inch House, następnie wieczorny posiłek z wyżywieniem zapewnionym przez
Centrum.

Grianan of Aileach,
twierdza w kształcie pierścienia sprzed 4000 lat

Mammore Gap,
Donegal
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Sample Language& Excursion Programme, Inch House

Dzień 5

Zajęcia lekcyjne i praca w terenie

7.30 –
8.30

Samoobsługowe śniadanie w formie bufetu, w tym wędliny, jajka, płatki, pieczywo,
jogurty, herbata i kawa.

9.00

Lekcja językowa 10. Ta lekcja skupia się na gramatyce.

10.00

Lekcja językowa 11. Ta lekcja skupia się na wymowie.

11.00

Lekcja językowa 12. Ta lekcja skupia się na angielskiej literaturze połączona z zabawą
odgrywania ról.

12.00

Lunch w formie buffetu, w Inch House. Zapewniamy szeroki wybór domowych zup,
kanapek, owoców, herbat i kaw.

13.00

Wyjazd do pracy w terenie.
Inch House ułatwi studentom badania terenowe. Przedyskutujemy z nauczycielem
grupy, jakie ćwiczenia będą najbardziej korzystne dla studentów. Celem badań
terenowych jest udostępnienie uczniom możliwości porozumiewania się z native
speakerami. Propozycje pracy w terenie dla uczniów, które możemy zorganizować:
• Gry lub zajęcia sportowe z miejscowymi studentami
• Organizacja imprezy uczniów z okolicznymi mieszkańcami
• Prezentacja polskiej kultury przez uczniów w lokalnych szkołach
• Projekt badawczy w Derry (być może prosty kwestionariusz)

18.00

Powrót do Inch House, następnie wieczorny posiłek z wyżywieniem zapewnionym przez
Centrum.

19.00

Wieczorny seans filmowy (po angielsku) w Derry cinema.

Dzień 6

Wycieczka całodniowa

7.30 –
8.30

Samoobsługowe śniadanie w formie bufetu, w tym wędliny, jajka, płatki, pieczywo,
jogurty, herbata i kawa.

9.00

Wyjazd do The Giant’s Causeway, Dunluce Castle oraz Barry’s Amusement’s Portrush

18.00

Powrót do Inch House, następnie wieczorny posiłek z wyżywieniem zapewnionym przez
Centrum.

Dunluce Castle
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Dzień 7

Zajęcia lekcyjne i praca w terenie

7.30 – 8.30

Samoobsługowe śniadanie w formie bufetu, w tym wędliny, jajka, płatki, pieczywo,
jogurty, herbata i kawa.

9.00

Lekcja językowa 13. Ta lekcja skupia się na pisaniu.

10.00

Lekcja językowa 14. Ta lekcja skupia się na konwersacji.

11.00

Lekcja językowa 15. Ta ostatnia lekcja jest podsumowaniem zajęć z całego tygodnia.

12.00

Lunch w formie buffetu, w Inch House. Zapewniamy szeroki wybór domowych zup,
kanapek, owoców, herbat i kaw.

13.00

Wyjazd do pracy w terenie.
Inch House ułatwi studentom badania terenowe. Przedyskutujemy z nauczycielem
grupy, jakie ćwiczenia będą najbardziej korzystne dla studentów. Celem badań
terenowych jest udostępnienie uczniom możliwości porozumiewania się z native
speakerami. Propozycje pracy w terenie dla uczniów, które możemy zorganizować:
• Gry lub zajęcia sportowe z miejscowymi studentami
• Organizacja imprezy uczniów z okolicznymi mieszkańcami
• Prezentacja polskiej kultury przez uczniów w lokalnych szkołach
• Projekt badawczy w Derry (być może prosty kwestionariusz)

19.00

Powrót do Inch House, następnie wieczorny posiłek z wyżywieniem zapewnionym
przez Centrum.
Wyjazd do kręgielni w Derry

Dzień 8

Dzień odjazdu

7.30 – 8.30

Samoobsługowe śniadanie w formie bufetu, w tym wędliny, jajka, płatki, pieczywo,
jogurty, herbata i kawa.

AM/PM

Odjazd na lotnisko w Dublinie (albo alternatywne)

18.00

Szczegóły programu są tylko propozycjami i mogą zostać zmienione w zależności od Państwa
upodobań i oczekiwań. Centrum może zapewnić organizację lekcji, wycieczek, transportu,
wyżywienia i zakwaterowania.
Prosimy przesłać nam swoje wymagania, a my odeślemy Państwu szczegółową ofertę programu.
Ceny są uzależnione od pory roku, liczby uczestników, długości pobytu i rodzaju zajęć.
Jesteśmy bardzo elastyczni, podzielcie się z nami swoimi wymaganiami i sugestiami.

6

