
 Szkoła 
European School of English  – Malta 

 szkoła z wieloletnią tradycją i doświadczeniem, działa od
1996 roku

 jedyna szkoła na Malcie posiadająca akredytację
EAQUALS, jest również członkiem  IALC, FELTOM, MSA      

 nowoczesny i doskonale wyposażony ośrodek, wszystkie
klasy są jasne, przestronne, w pełni klimatyzowane

 główny budynek szkoły znajduje się w centrum miasta
St.Julians - zaledwie kilka minut od maltańskiego
centrum rozrywki i kilka minut jazdy autobusem od
centrum handlowego Sliema

 doskonała lokalizacja, aby intensywnie uczyć się języka i korzystać z atrakcji turystycznych wyspy

 dobrze wykwalifikowana i doświadczona kadra nauczycielska 

 nowoczesne środki dydaktyczne i bogata baza multimedialna

 kursy rozpoczynają się w każdy poniedziałek, zajęcia rozpoczynają się testem kwalifikującym do 
odpowiednich grup językowych

 międzynarodowe klasy bardzo szeroka oferta kurów, zindywidualizowany program nauczania, szeroki 
wybór opcji zakwaterowania. 



Oferowane kursy

Kursy: General English 
Program kursów został skonstruowany, tak aby się uczyć gramatyki,  rozwijać słownictwo  i poprawić wymowę. Podczas
zajęć  będziesz  ćwiczyć słuchanie,  mówienie,  czytanie  i  pisanie,  z  praktycznym wykorzystaniem zdobytej  wiedzy w
sytuacjach codziennych.

General English 20 / 30
 Minimalny wiek uczestników: 18 lat
 Międzynarodowe grupy
 Wszystkie poziomy zaawansowania
 Liczba osób w grupie: max. 12
 Liczba lekcji w tygodniu: 20 lub  30  (od poniedziałku do piątku), 
 każda lekcja = 45 min.

Intensive General English 
Aby  maksymalnie  wykorzystać  czas  spędzony  w  szkole,  polecamy  kurs  intensywny,  połączenie  zajęć  w  grupie  z
zajęciami indywidualnymi (na których będziesz realizował perforowane przez siebie zagadnienia) 

 Minimalny wiek uczestników: 18 lat
 Międzynarodowe grupy
 Wszystkie poziomy zaawansowania
 Liczba osób w grupie: max. 12
 Liczba lekcji w tygodniu: łącznie 30 lekcji (od poniedziałku do piątku) w tym: 20 lekcji w grupie, każda lekcja po

45 min + 10 lekcji indywidualnych, 
 każda lekcja = 45 min.

General English MiniClass
Nauka z mniejszą liczbą osób w grupie (mini grupa)

 Minimalny wiek uczestników: 18 lat
 Międzynarodowe grupy
 Wszystkie poziomy zaawansowania
 Liczba osób w grupie: max. 6 
 Liczba lekcji w tygodniu: 20 lub 30 lekcji (od poniedziałku do piątku), 
 każda lekcja = 45 min

Zajęcie indywidualne 
Lekcje indywidualne to gwarancja szybkich postępów w nauce. Zajęcia indywidualne to idealne dopasowanie tematyki 
zajęć do potrzeb ucznia. Szkoła oferuje kurs minimum 10, a maksimum 40 lekcji indywidualnych na tydzień. Zajęcia 
indywidualne można wybrać jako opcję dodatkową do każdego kursu. 

Kursy: Business English 

Maksymalnie  6  osobowe  grupy  +  zajęcia  indywidualne  to
gwarancja szybkich postępów w nauce. Przed rozpoczęciem kursu
przeprowadzana jest  analiza potrzeb grupy dla określenia  celów
kursu.  Możesz  skupić  się  np.  na   poszerzaniu  słownictwa
biznesowego,   Tematy  są  zróżnicowane  i  zależą  od  potrzeb
zawodowych.  Podczas  zajęć  omawiane  są  tematy  z  czasopism
finansowych,  wymiana  opinii  na  temat  etyki  biznesu  oraz
przeprowadzane  symulacje  rozmowy  kwalifikacyjnej  w  języku
angielskim.  Tematy  zajęć  są  tak  przygotowywane  aby  poprawić
pewność  komunikacji  uczestników  kursu  w  rzeczywistych
sytuacjach biznesowych



Opcja  I – Business English
 Minimalny wiek uczestników: 18 lat
 Międzynarodowe grupy
 Poziom zaawansowania: min elementarny A2
 Liczba osób w grupie: max. 6
 Liczba lekcji w tygodniu: łącznie 20 lekcji (od poniedziałku do piątku) o tematyce business, 
 każda lekcja = 45 min.

Opcja II - Intensive Business English
 Minimalny wiek uczestników: 18 lat
 Międzynarodowe grupy
 Poziom zaawansowania: min elementarny A2
 Liczba osób w grupie: max. 6
 Liczba  lekcji  w tygodniu:  łącznie  30  lekcji  (od  poniedziałku  do  piątku)  w  tym:  20 lekcji  w grupie  max  6

osobowej  +  10 lekcji indywidualnych 
 każda lekcja = 45 min.

Opcja III – English for Work
 Minimalny wiek uczestników: 18 lat
 Międzynarodowe grupy
 Poziom zaawansowania: min elementarny A2
 Liczba osób w grupie: max. 12
 Liczba lekcji w tygodniu: łącznie 30 lekcji (od poniedziałku do piątku) w tym: 20 lekcji ogólnych  +  10 lekcji

nastawionych na słownictwo biznesowe I pracownicze. 
 każda lekcja = 45 min.

Kursy egzaminacyjne : IELTS,  Cambridge,  TOEFL - O szczegóły kursów oraz terminy egzaminów zapytaj doradcę 
JPEukacja.

IELTS Exam Preparation

IELTS to Międzynarodowy English Language Testing System, przeznaczony dla ludzi, którzy chcą studiować w kraju, w
którym  język  angielski  jest  językiem urzędowym.  Wyniki  testów  IELTS  uznawane  są  przez   uczelnie  i  organizacje
zawodowe w Wielkiej Brytanii, USA, Australii, Nowej Zelandii oraz w innych krajach na całym świecie. Test złożony jest z
czterech komponentów: słuchanie, czytanie, pisanie oraz mówienie.

 Minimalny wiek uczestników: 17 lat
 Międzynarodowe grupy
 Poziom zaawansowania: min B1 intermediate 
 Liczba osób w grupie: max. 10
 Długość kursu : min 6 tygodni (możliwość rozpoczęcia zajęć w każdy poniedziałek)
 Liczba lekcji w tygodniu: łącznie 30 lekcji (od poniedziałku do piątku), 
 każda lekcja = 45 min.
 opłata za egzamin oddzielnie: ok 240 EUR

Cambridge Exam Preparation

Certyfikaty Cambridge ESOL są udzielane przez dział słynnego Uniwersytetu w Cambridge. Są one podejmowane przez 
ponad dwa miliony osób i uznawane przez ponad 6000 uczelni, pracodawców i władz imigracyjnych na całym świecie. 
Certyfikaty obejmują słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie.                                                                                                  

Przygotowanie do certyfikatu Cambridge pomaga opanować umiejętności potrzebne do używania języka angielskiego 
w świecie rzeczywistym.                                                                                                                                                                          

 Minimalny wiek uczestników: 17 lat
 Międzynarodowe grupy
 Poziom zaawansowania: A1 lub C2 (w zależności od preferowanego certyfikatu)
 Liczba osób w grupie: max. 10
 Długość kursu : min 8 tygodni



 Liczba lekcji w tygodniu: łącznie 30 lekcji (od poniedziałku do piątku), 
 Każda lekcja = 45 minut
 opłata za egzamin oddzielnie: ok 230 EUR

Kursy ETI Premium General English 30+
Kurs premium realizowany w oddzielnej części budynku. Zaplanowany specjalnie dla bardziej dojrzałych kursantów, 
średnia wieku osób na zajęciach 38 lat. Głównym celem jest poprawa precyzji językowej, skupienie sie na elementach 
gramatycznych, wymowie  i słownictwie, oraz na nabraniu płynnosci i pewności siebie w komunikacji. 

 Minimalny wiek uczestników: 30 lat
 Międzynarodowe grupy
 Poziom zaawansowania: A1 lub C2 
 Liczba osób w grupie: max. 8
 Liczba lekcji w tygodniu: łącznie 30 lekcji (od poniedziałku do piątku), 
 Każda lekcja = 45 minut

Kursy: 50 + 

To specjalny rodzaj kursów adresowany do osób dojrzałych. Uczestniczenie w tego typu zajęciach daje pełną swobodę
nauki wśród „rówieśników”. To możliwość nauki na wielu poziomach zaawansowania, tak aby każdy student czerpał jak
największe  korzyści  z  pobytu.  Tematyka  zajęć  została  przygotowana  tak,  aby  uczestnicy  uczyli  się  przydatnych
„zwrotów” niezbędnych w podróży i codziennych sytuacjach np. jak zamawiać posiłki  czy poprosić o wskazówki w
trakcie podróży, poszerzyć słownictwo z wybranej dziedziny. 

Ten specjalny rodzaj kursów prócz standardowej nauki w pakiecie oferuje szeroki dostęp do programu zajęć 
pozalekcyjnych. Standardem jest, iż uczestniczy spędzają ze sobą nie tylko czas w szkole ale i poza nią.  Szczegółowy 
plan pobytu na kursie dostępny u doradcy JPEdukacja. 

 Minimalny wiek uczestników: 50 lat
 Międzynarodowe grupy
 Wszystkie poziomy zaawansowania
 Liczba osób w grupie: min 4 max. 10 
 Liczba lekcji w tygodniu: 20  (od poniedziałku do piątku), 
 każda lekcja = 45 min
 Długość kursu: 2 tygodnie 
 Program zajęć dodatkowych w pakiecie 
 Terminy rozpoczęcia w 2019 roku: 4 marzec; 8 kwiecień; 6 maj; 9 wrzesień; 7 październik;   

Oferowane zakwaterowanie

Malta  to  duży  turystyczny  ośrodek.  Szkoła  oferuje  szeroki  wybór  opcji  zakwaterowania,  począwszy  od  rodzin
goszczących  do  bardzo  ekskluzywnych  hoteli.  Wszelkie  formalności  przy  zamówieniu  każdej  opcji  załatwisz  za
pośrednictwem JPEdukacja, wybierz tylko najlepsze dla Ciebie zakwaterowanie podczas swojego pobytu na wyspie. 

Zakwaterowanie u rodziny goszczącej

Mieszkanie z rodziną goszcząca to doskonała okazja do ćwiczenia, tego czego nauczyłeś się w czasie zajęć w szkole oraz
możliwość poznania lokalnej kultury i zwyczajów. Przy doborze rodziny  uwzględniane są preferencje co do specjalnej
diety czy uwzględnianie różnego rodzaju alergii uczestnika kursu.  

• zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym lub dwuosobowym (u rodziny goszczącej nie będzie mieszkała
inne osoba z tego samego kraju)  

• opcja ze śniadaniem i obiadokolacją 
• dieta bezglutenowa + 70 EUR/tydz

Rezydencje szkolne 
Rezydencja  to  rozwiązanie  dla  wszystkich  poszukujących  większej  niezależności.  Ze  względu  na  międzynarodowe
środowisko to także doskonała okazja na zawarcie przyjaźni z obcokrajowcami oraz poznania różnic kulturowych. To



idealne połączenie rodzin goszczących  i komfortu hotelu. W każdej rezydencji dostępna 24 godzinna recepcja. Na
terenie rezydencji dostępny bezprzewodowy internet. 

Rezydencja ESE
• położenie: w tym samym kompleksie co szkoła, w

samym centrum St. Julians w pobliżu licznych
kawiarni, sklepów, banków itp.

• 5 min od przystanku autobusowego i 10-15 min od
plaży 

• pokoje dwuosobowe z łazienkami 
• opcja ze śniadaniem
• całodniowa recepcja 
• dostęp do bezprzewodowego internetu.

Rezydencja White House 
• położenie blisko budynku szkoły w odległosci 5 minut

pieszo, dobra lokalizacja blisko centrum St. Julians
• 5 min od przystanku autobusowego i 10-15 min od

plaży 
• 20 pokoi dwuosobowych lub trzyosobowych, wszystkie

pokoje z łazienkami, skromnie urządzone
• opcja bez śniadania, można oddzielnie domówić +50

EUR/tydz
• całodniowa recepcja 
• dostęp do bezprzewodowego internetu.

Salini Resort  **** (Salina Bay)
• położenie: w północjej części wyspy,
• 10 min autobusem od szkoły, szkoła zapewnia bezpłatne

busy, które dowożą uczniów do szkoły/do hotelu z/po
lekcjach, 

• odnowione pokoje dwuosobowe z łazienkami  lub
apartamenty rodzinne z łazienką, z aneksem kuchennym, 

• opcja bez posiłków, ze śniadaniem, lub HB
• całodobowa recepcja, basen kryty, basen odkryty,

siłownia, sauna
• dostęp do bezprzewodowego internetu.

Apartamenty

Superior - Tamarisk Court Apartments 
• piękny, nowoczesny budynek, spełniający najwyższe standardy. 
• 7 apartamentów
• każdy apartament posiada kuchnię, jadalnię oraz salon z TV, DVD, WIFI oraz  klimatyzacją
• odległość od plaży to 10-15 minut
• odległość od przestanku autobusowego 5-10 minut
• odległość od siedziby szkoły: 10-15 minut 
• adres: Triq is-Sidra, Swieqi, MALTA 



  
Economy - Apartamenty ESE Central lub Valley View Apartments – opcja budżetowa

• ESE Central Znajduje się w St. Julians, 150 m od szkoły
• Valley View Apartments  - znajdują się około 15 minut pieszo od szkoły w miejscowości Swiegi: Apts 1 & 2:

Triq Josef Kalleya, Is-Swieqi, Apts 3 - 5 Triq il-Gizimin, Is-Swieqi, MALTA 
• Pokoje 2-3 osobowe, osoby rezerwujące pobyt indywidualnie mogą być w pokojach z kursantami z innych 

krajów.
• wszystkie apartamenty posiadają  łazienki, w pełni wyposażoną kuchnię, salon/jadalnię z kablówką, 

bezpłatny dostęp do WiFi, klimatyzacje na monety oraz pralkę. 
• Prywatna łazienka za dopłata 25 EUR/tydz, 
• Wymagany depozyt 100 EUR

Superior Plus  Ascolat / Claret 
• piękne, nowoczesne budynki, spełniające najwyższe standardy. 
• 13 apartamentów z 3 dwuosobowymi pokojami i 3 łazienkami, 2 apartamenty z 2 dwuosobowymi pokojami z 

łazienkami
• każdy apartament posiada kuchnię, salon, balkon, TV, DVD, klimatyzacją, WiFi
• odległość od plaży to 5-15 minut
• odległość od przestanku autobusowego ok 100 metrów
• odległość od siedziby szkoły: 10-15 minut 
• odległość od plaży: 5-20 minut
• adresy:  Triq il-Qatta, Swieqi,  i inne MALTA 

Hotele 
The George Urban Boutique
Hotel czterogwiazdkowy.
Nowoczesny, przestronny, cichy. 
To istna oaza spokoju. 
Każdy pokój wyposażony w TV, bezprzewodowy Internet I mini-bar.
 Na przeciwko budynku szkoły 



Hilton Hotel
Pięciogwiazdkowy  hotel  oferujący  doskonałe  zakwaterowanie  i  odpowiadający  nawet  najbardziej  wyszukanym
potrzebom gości. Pokoje z pięknym widokiem na morze, z tarasem, własną łazienką, klimatyzacją, TV, mini barem,
sejfem.  Na terenie  hotelu  znajduje  się  basen zewnętrzny i  wewnętrzny,  prywatna  plaża,  plac  zabaw,  centrum
sportów wodnych, centrum fitness, szkoła tańca.
 odległość od siedziby szkoły: 5 minut

Le Meridien St.Julian’s Hotel
Piękne pokoje z widokiem na morze. W hotelu znajduje się obszerne centrum SPA.
Dodatkowo restauracja,  bar,  Pool  Bar i  Grill.  To przestronny,  nowoczesny i  wygodny hotel  z  dwoma basenami,
restauracją,  snack  barem  i  centrum  sportów  wodnych.  Pokoje  doskonale  wyposażone,  z  własną  łazienką,  z
klimatyzacją, TV, mini barem i widokiem na morze.
 odległość od siedziby szkoły: 15 minut

Golden Tulip Vivaldi Hotel
Czterogwiazdkowy hotel, w samym sercu znanej, pełnej rozrywek dzielnicy kilka metrów
od szkoły. Doskonale wyposażone pokoje, z klimatyzacją, luksusową łazienką, TV, minibarem.
 odległość od siedziby szkoły: 5 minut 

Alexandra Palace Hotel
Trzygwiazdkowy hotel znajdujący się w samym centrum Paceville. Podwójne pokoje, z TV,
klimatyzacją, sejfem, lodówką. Posiada restaurację, dwa baseny, kawiarenkę internetową, sklep z pamiątkami.
 odległość od siedziby szkoły: naprzeciwko

Valentina Hotel
Trzygwiazdkowy hotel znajdujący się w sercu rozrywkowej dzielnicy pełnej kasyn, klubów,
pubów, restauracji. Pokoje z klimatyzacją, minibarem, TV. W pobliżu restauracja i szkoła.

Rokna Hotel **
Hotel samym centrum Paceville. Pokoje z TV, łazienką, klimatyzacją. W hotelu bar, restauracja, taras. 

• odległość od szkoły: 5 minut



Number Eleven Urban Hotel *** – Nowy hotel zlokalizowany 3 minuty od szkoły, planowane otwarcie w marcu     
2019. O szczegóły pytaj doradcę JPEdukacja. 

Program zajęć dodatkowych 

Szkoła organizuje dla swoich uczniów szereg atrakcji. W cenie kursu wliczone są następujące  z nich: 

Pierwszego dnia  spacer orientacyjny: będziesz mieć okazję aby  zapoznać z lokalizacją przystanków autobusowych, 
postoi Taxi, banków, poczty i  innych przydatnych miejsc w okolicy.  

Wieczór powitalny: w pierwszym tygodniu swojego kursu języka angielskiego, zostaniesz zaproszony na przyjęcie, to 
doskonała okazja aby zapoznać się z innymi kursantami. W trakcie uroczystości serwowane są lekkie przekąski i napoje.

Półdniowa wycieczka z przewodnikiem do Valletta – stolicy Malty. Valletta zostało oficjalnie uznane za światowe 
dziedzictwo UNESCO w 1980, jest to miasto którego nie powinno zabraknąć w planie zwiedzania

Dostęp do ESE Beach Club - St Julians (sezonowo). Twój pakiet obejmuje bezpłatny wstęp do  ESE Beach Club w 
sezonie letnim, od poniedziałku do piątku. Club Beach jest około dziesięć minut spacerem od głównej Szkoły ESE i 
znajduje się w ośrodku pięciogwiazdkowym. Jeśli chcesz korzystać z Beach Club w weekendy i święta, możesz za 
okazaniem karty szkolnej wykupić bilety po obniżonej cenie

Dostęp do ESE Beach Club - Sliema (sezonowo). Twój pakiet umożliwia dostęp do ESE Beach Club w Sliema w sezonie 
letnim. ESE Beach Club w Sliema jest czynna od poniedziałku do niedzieli.

Podróż / transfer z i na lotnisko 

W okresie letnim z Polski istnieje możliwość zamówienia lotów bezpośrednich (bez przesiadki). O szczegóły pytaj w
JPEdukacja Transport z i na lotnisko Maltańskie w cenie kursu. Uwaga: od 2016 r. na Malcie obowiązuje nowa opłata
klimatyczna,  płatna  w  miejscu  zakwaterowania,  jej  cena  to  0,50  EUR/dzień,  maksymalnie  5  EUR/pobyt,  dotyczy
wyłącznie dorosłych kursantów. 


