
LAL IELS
Malta - Sliema 

 pożyteczny  urlop  w  słonecznym  klimacie,  czyli  czas  wypełniony  nauką  i  atrakcjami  typowymi  dla
śródziemnomorskich lokalizacji.

 poznaj  gościnność  Maltańczyków,  delektuj  się  plażowaniem,  kąpielami  lub  nurkowaniem  w  krystalicznie
czystej wodzie, odkrywaj zabytkowe miasta i baw się w miejscowych dyskotekach, ale przede wszystkim ucz
się angielskiego !!!

 angielski jest językiem urzędowym na Malcie

 szkoła IELS istnieje od 30 lat i należy do grupy LAL, światowego lidera w dziedzinie edukacji językowej 

 szkoła  znajduje  się  w  tętniącej  życiem  miejscowości  Sliema,  5  minut  pieszo  od  skalistego  wybrzeża,
promenady i centrum ze sklepami i  kawiarniami

 budynek szkoły  jest  klimatyzowany,  nowoczesny,  przestronny,  z  dużym holem i  recepcją,  posiada 100 sal
lekcyjnych.

 doświadczona i wykwalifikowana kadra nauczycielska realizuje zajęcia w nowoczesny, ciekawy sposób

 szeroki wybór form zakwaterowania pozwala na zachowanie miksu narodowościowego

 w cenie każdego kursu uczestnik otrzymuje: certyfikat, materiały do nauki, kartę zniżkową na lokalne atrakcje i
posiłki, członkostwo w summer beach club

 



Kurs językowy

Kurs ogólny standardowy lub intensywny- General English Standard / Intensive English Standard 

 20 lekcji (15 godzin) lub 30 lekcji (22,5 godzin) w tygodniu,  
 maksymalnie 12 osób w grupie 
 uczestnicy w wieku:  min. 16 lat, w lecie min 18 lat
 wszystkie poziomy zaawansowania
 międzynarodowe grupy
 zajęcia poranne i popołudniowe

Kurs dodatkowy do kursu ogólnego - Konwersacje

 10 lekcji (7,5 godzin)/tydz, maksymalnie 12 osób w grupie 

Kurs dodatkowy do kursu ogólnego - Wymowa

 4 lekcje (3 godzin)/tydz, maksymalnie 12 osób w grupie 

Kurs dodatkowy do kursu ogólnego lub biznesowego – Business Englilsh Plus

 10 lekcji (7,5 godzin)/tydz, maksymalnie 6 osób w grupie 

Kurs dodatkowy do kursu ogólnego  – Przygotowanie do IELTS Plus

 10 lekcji (7,5 godzin)/tydz, maksymalnie 12 osób w grupie 

Kurs dodatkowy do kursu ogólnego  – Przygotowanie do TOEIC Plus

 10 lekcji (7,5 godzin)/tydz, maksymalnie 12 osób w grupie 

Kurs premium w minigrupie standardowy lub intensywny- Premium General English / Intensive English Premium 
 20 lekcji (15 godzin) lub 30 lekcji (22,5 godzin) w tygodniu, 
 maksymalnie 6 osób w grupie 
 uczestnicy w wieku: min. 16 lat,  w lecie min. 18 lat
 wszystkie poziomy zaawansowania
 międzynarodowe grupy
 zajęcia poranne i popołudniowe

Kurs biznesowy w minigrupie 20 lekcji -  English for Business: Premium Business

 angielski biznesowy w grupie 6-osobowej: 20 (15 godzin)  w tygodniu
 uczestnicy w wieku:  min. 18 lat
 poziomy zaawansowania: od średniozaawansowany
 międzynarodowe grupy
 zajęcia poranne i popołudniowe

Kurs przygotowujący do studiów w uczelniach anglojęzycznych – 
English for Academic Purposes & University Pathway Programme 

 jako dodatek do język ogólny 20 lekcji/tydz:   +  10 (22,5 godzin) język angielski  akademicki   w grupie 12-
osobowej

 uczestnicy w wieku:  min. 16 lat
 poziomy zaawansowania: od średniozaawansowany
 międzynarodowe grupy
 zajęcia poranne i popołudniowe



Kurs egzaminacyjny FCE, CAE, CPE 30 – Examination Preparation

 kurs ściśle przygotowujący do certyfikatów w grupie max 10-osobowej
 30 lekcji (22,5 godzin) w tygodniu
 uczestnicy w wieku:  min. 16 lat
 poziomy zaawansowania od intermediate do post advanced
 długość trwania kursu 6 tyg – w zależności od poziomu zaawansowania 
 ceny kursu nie obejmują samego egzaminu i dodatkowych materiałów ok 180 EUR
 zajęcia poranne i popołudniowe

Lekcje indywidualne ogólne

 do wykupienia jako oddzielny kurs lub dodatek do kursów grupowych
 cena 40 EUR/lekcję, (przy wykupie intensywnych pakietów oferujemy zniżki)

Lekcje indywidualne biznesowe 

 do wykupienia jako oddzielny kurs lub dodatek do kursów grupowych
 cena 40 EUR/lekcję, (przy wykupie intensywnych pakietów oferujemy zniżki)

Lekcje 2/1 czyli angielski dla 2 osób na zbliżonym poziomie znajomości języka

 do wykupienia jako oddzielny kurs lub dodatek do kursów grupowych
 cena 28 EUR/lekcję/osobę, (przy wykupie intensywnych pakietów oferujemy zniżki)

Kurs angielskiego + Praktyka zawodowa

 praktykę poprzedza minimum 2 tyg kursu 
 kurs angielskiego ogólnego: min 20 lekcji/tydz 
 minimalny okres praktyki: 12 tygodni 
 uczestnicy w wieku: 18 – 30 lat
 poziomy zaawansowania: min. średniozaawansowany
 terminy rozpoczęcia kursów: każdy poniedziałek
 cena placementu: 460 EUR 
 branże w których mogą być placementy: Finance, Accounting, Nursing, Medicine, Sales & Marketing, PR &

Advertising, Law, Human Resources, Engineering, Information Technology, Insurance, Business Administration,
Tourism, Culture & Heritage and others.  Professional  Bodies,  SMEs,  NGOs,  Public Authorities,  Hotels and
Restaurants, Museums, Local Consultants.

Kurs dla nauczycieli języka angielskiego CELTA, CELTA Part Time, DELTA

 tygodniowo: 10 lekcji Standard General English + 13 lekcji prowadzonych przez praktykantów 
 maksymalnie 12 osób w grupie 
 uczestnicy w wieku: min. 18 lat
 poziomy zaawansowania: native

Kurs w grupie wiekowej 40+-  English for 40+

 20 lekcji (15 godzin) + program atrakcji pozalekcyjnych
 maksymalnie 6 osób w grupie 
 uczestnicy w wieku: min.  40 lat
 Minimalny poziom zaawansowania: A2
 międzynarodowe grupy

zajęcia poranne i popołudniowe
 daty rozpoczęcia:  1 kwietnia, 6 maja, 3 czerwca, 2 września  i  30 września.

Uwaga: High Season w szkole:  w terminie 17 czerwca – 6 września obowiązuję dodatkowe opłaty 



Zakwaterowanie

Rodzina goszcząca
pokoje  1 i 2-osobowe, wspólne łazienki,  
wyżywienie HB (śniadania i obiadokolacje u rodziny), lub na życzenie B&B (śniadanie) 
rodziny  mieszkają  w  okolicy  szkoły,  ale  w  szczycie  sezonu  możliwe  jest  zakwaterowanie  w  odległości

przekraczającej 30 min dojazdu
dopłaty za: 

rodzina executive I /lub pokój 1-osobowy z łazienką 
dieta bezglutenowa lub wegetariańska 50EUR/tydz
WiFi 20 EUR/tydz

Rezydencja szkolna Day's Inn*** dla uczniów powyżej 18 roku życia

położona w centrum miejscowości w odległości 5 -7 min. pieszo od
szkoły, 
adres:  Day’s Inn Hotel  & Residence,  76 Cathedral  Street,  Sliema,
SLM 1524, Malta
pokoje 1 i 2-osobowe z łazienkami, klimatyzowane, 
do wspólnego użytku uczniów: kuchnia, basen (sezonowo) 
bezpłatny dostęp do WiFi w lobby 
dodatkowo  płatne  wyżywienie:  śniadania  i  obiadokolacje  105
EUR/tydz, B&B (śniadania) 35 EUR/tydz
do wyboru pokoje standard lub studio z aneksem kuchennym

Rezydencja szkolna Howard*** dla uczniów powyżej 18 roku życia
położona w centrum miejscowości w odległości 15 min. pieszo od
szkoły, 
adres: The Howard Hotel & Residence Guze' Howard Street, Sliema,
SLM 1751, Malta
pokoje 1 i 2-osobowe z łazienkami, klimatyzowane, 
do wspólnego użytku uczniów: kuchnia, lobby 
bezpłatny dostęp do WiFi w lobby 
dodatkowo  płatne  wyżywienie:  śniadania  B&B  (śniadania)  35
EUR/tydz,  śniadania i obiadokolacje 105 EUR/tydz

Rocca Netuno Executive Suites****
hotel położony tuż przy szkole
adres: Mattew Pulis Street, Sliema SLM 3052, Malta
mieszkania 1 i 2-osobowe, klimatyzowane, z łazienkami i aneksem
kuchennym
do wspólnego użytku uczniów: basen, lobby, restauracja, kawiarnia 
internetowe gniazda w pokojach,  dostęp do WiFi w lobby
 opcja ze śniadaniem 

Bay View Hotel *** 
hotel nad brzegiem morza, 10 minut od szkoły 
adres: The Strand, Gzira - Sliema , Malta
standartowe pokoje z widokiem na morze lub apartemanty
rodzinne (rodziny zakwaterowanie w innych budynkach) 
bezpłatnie centrum odnowy biologicznej, kryty basenem i jacuzzi ,
fitness 
liczne atrakcje dla dzieci 
opcja ze śniadaniem 

Waterfront Hotel****
hotel nad brzegiem morza, 15 min od szkoły 
adres: The Strand, Gzira - Sliema , Malta
pokoje z widokiem na morze, balkon 



na dachu basen z widokiem na port
w odległości 4 km znajduje się najpopularniejsza na Malcie plaża
opcja ze śniadaniem
możliwość dokupionie wyżywienie w restauracji 

Inne rodzaje zakwaterowania i hotele:
• Palace Hotel *****, ceny od 854EUR / tydz.  w sezonie , 1225  EUR/ tydz/pok 1-osobowy, 
• Kennedy Nova Hotel **** ceny od 385 EUR/ tydz, a w sezonie 791EUR/ tydz, 

O szczegółowe opisy innych form zakwaterowania pytaj doradców JPEdukacja.

Program zajęć dodatkowych

Szkoła organizuje liczne półdniowe wycieczki po Malcie w godne zobaczenia miejsca i na najpiękniejsze plaże, oto lista
najciekawszych atrakcji: Valletta, Mdina, Limestone Heritage & San Anton Gardens, Three Cities, Harbour Cruise, South
of Malta - Marsaxlokk & Blue Grotto, Mdina by Night, Malta Falconry Centre. Inne zajęcia popołudniowe i wieczorne
integrujące kursantów.

Podróż

Odbiór z lotniska i zawiezienie na lotnisko  o każdej porze w cenie 27 EUR/1stronę. 

                            


