
Malta– Szkoły prywatne i publiczne 
 Rok szkolny, 3-6 miesięcy, program 2 letni A-level lub IB

wiek: od 14 do 18 lat w dniu wyjazdu
czas trwania: 2-6 miesięcy

rok bądź 2 lata – program IB
typ szkoły: publiczne i prywatne

lokalizacja: cały kraj 
termin aplikacji: 1 maja na wyjazd od września i 1 listopada na 
wyjazd od stycznia / możliwe również inne terminy aplikowania
zakwaterowanie: rodzina goszcząca, FB pełne wyżywienie

Bądź  częścią  międzynarodowej  społeczności  w  przyjaznej,  rodzinnej  atmosferze.  Skorzystaj  nie  tylko  z   wysokich
standardów,  ale  także  z  możliwości  uczenia  się  międzykulturowym  środowisku.  Główne  zalety  edukacji  w  szkole
średniej na Malcie to:

• zdobycie umiejętności językowych
• pogłębianie wiedzy, zrozumienia i szacunku dla innych kultur
• możliwość zmiany perspektywy
• empatia, tolerancja i otwartość na nowe rzeczy
• wrażliwość międzykulturowa
• umiejętność komunikowania się i współpracy
• według światowych rankingów Malta to jedno z najlepszych miejsc do życia na świecie 
• edukacja  w  dobrze  znanym i  uznawanym na świecie  solidnym brytyjskim systemie edukacji  połączona z

możliwościami jakie daje członkostwo w Unii Europejskiej

Opis Programu

Szkoła  średnia  na  Malcie  to  doskonała  okazja  do  nauki   w  języku
angielskim w promieniach słońca i doświadczenie kultury maltańskiej i
stylu  życia.  Program  zaczyna  się  od  przygotowawczego  kursu
językowego w celu nabrania biegłości językowej (możliwość pominięcia
tego  etapu  jeśli  uczeń  przejdzie  pozytywnie  rozmowę  z
przedstawicielem  szkoły  poprzez  Skype  lub  napisze  doskonale  test
językowy).   Na  system  edukacyjny  na  Malcie  składa  się  szkolnictwo
podstawowe,  średnie,  pomaturalne  i  wyższe  –  uniwersytet.  Sieć
szkolnictwa  obejmuje  szkoły  publiczne,  prywatne  i  kościelne.  Szkoły
średnie są zlokalizowane w głównych regionach Malty. 
Zakwaterowanie  jest  zapewnione  przez  lokalne  rodziny  goszczące,
rodzina zapewnia również pełne wyżywienie 3 posiłki  dziennie. Pobyt
rozpoczyna  się  trzy  dniowym  szkoleniem,  aby  przedstawić  uczniowi
wskazówki,  które  pomogą  mu  przejść  do  nowego  środowiska.  Poza
standardowym programem nauczania  szkoły  zwykle  oferują  program
zajęć pozalekcyjnych (zwykle zajęcia sportowe i muzyczne, czasem inne,
np.  fotografia,  wolontariat).  Udział  w  zajęciach  dodatkowych  to
doskonała okazja do zintegrowania się z otoczeniem i zaprzyjaźnienia z
rówieśnikami.

Edukacja 
Terminy pobytów:
pobyt 1 trymestr: 02/01/2023 – 07/04/2023,29/09/2023 – 23/12/2023, 02/01/2024 – 29/03/2024 
pobyt  1  semestr:  02/01/2023  –  27/05/2023,  03/02/2023  -29/06/2023,  29/09/23  –  10/02/2024,   02/01/2024  –  25/05/2024,
02/02/2024 – 29/06/2024
pobyt 2 trymestry: 02/01/2023 – 29/06/2023, 29/09/2023 – 29/03/2024,02/01/2024 – 29/06/2024 
rok szkolny:  29/09/2023 – 29/06/2024
Edukacja dla uczniów w wieku 16-18 lat Senior HS to nauka w 12 lub 13 klasie. Główne założenie to przygotowanie do
brytyjskiej  matury  A-level.  Wybór  przedmiotów  i  kierunków  jest   bardzo  zindywidualizowana  i  zależy  od  szkoły,
uzdolnień i preferencje ucznia. W naszym procesie rekrutacji staramy się dokładnie poznać ucznia tak aby przedstawić
mu ofertę spełniającą jego oczekiwania.



Uczniowie w wieku 13-15 lat będą uczniami High School otrzymują wszechstronną naukę języka angielskiego i innego 
języka europejskiego, matematyki, nauk humanistycznych, nauk ścisłych oraz wychowania fizycznego i społecznego. 
Będą uczniami  9, 10 lub 11 klasy i przygotowują się do egaminu GCSE. 
Przedmioty szkolne: English Language&English Literature, Personal and Social Education, Physical Education, 
Mathematics, Science, ECDL. Uczniowie SHS mają obowiązkowo Systems of Knowledge i do wyboru 3 przedmioty z 
których będą zdawac maturę: Physics, Biology, Chemistry, Graphical Communications, Computer Studies, Home 
Economics, Environmental Studies, Expressive Arts; History, Art, Business Studies, Accounts. Język obcy do wyboru: 
Italian, French, German,Spanish.

 
Jak aplikować / procedura zgłoszeniowa / wyjazd

1. Wybierz daty pobytu, powiedz nam o swoich planach. Prześlij do nas swoje świadectwa z 3 ostatnich lat oraz
umów się na test językowy.

2. JPEdukacja zaaranżuje rozmowę Skype bezpośrednio z osobą, która będzie zajmowała się znalezieniem szkoły i
rodziny goszczącej na Malcie 

3. Jeśli masz obawy co do swojej znajomości języka angielskiego zaproponujemy Ci odpowiedniej długości kurs
językowy na Malcie, abyś dobrze przygotował się do edukacji w swojej nowej szkole

4. Wypełniasz aplikację.
5. Otrzymujesz dane swojej nowej szkoły i rodziny goszczącej 
6. Przylatujesz na Maltę i zostaniesz powitany na lotnisku przez naszego przedstawiciela 
7. Zostaniesz zaproszony na 3-dniowe spotkanie orientacyjne podczas którego dowiesz się o życiu na Malcie,

kulturze maltańskiej oraz praktycznych informacjach o tym, jak się poruszać, gdzie kupić lokalną kartę SIM itp.
8. Zostaniesz zabrany na spacer po  Gzirze, Msidzie, Sliemie, abyś poznał okolicę i poczuł się bardziej komfortowo
9. Twój  lokalny  opiekun  przedstawi  Cię  rodzinie  goszczącej  i  będzie  towarzyszyć  Ci  w  Twojej  nowej  szkole

podczas pierwszego dnia 
10. Masz zapewniony stały kontakt ze swoim opiekunem, będziesz brał udział w regularnych spotkaniach, aby

upewnić się, że wszystko w porządku i czy nie potrzebujesz w jakikolwiek sposób dodatkowego wsparcia

Wymagania: Koszt programu: 

• Rozmowa  kwalifikacyjna  z  doradcą
edukacyjnym  JPEdukacja  zakończona
wynikiem pozytywnym

• Dobre  oceny  na  świadectwach  z  3
ostatnich lat

• Odpowiednia  znajomość  języka
angielskiego: przy minimalnej znajomości
na  program  HS  -  A2,  SHS/IB  -  B2
konieczność  odbycia  4-12  tyg.  kursu
przygotowawczego w VII/VIII.  

• Nieukończenie szkoły średniej w Polsce

• Wypełnienie aplikacji w języku angielskim

Nauka w szkole średniej publicznej z zakwaterowaniem u rodziny 
goszczącej:

• rok szkolny: 12 750 EUR + wpisowe 360 EUR 
• 2 trymestry: 

od  stycznia  lub września : 9 928 EUR + wpisowe 360 EUR 
• 1 trymestr (różne terminy): od 5 810  EUR + wpisowe 360

EUR 
Nauka w szkole średniej prywatnej z programem IB:

• z zakwaterowaniem u rodziny goszczącej: rok szkolny: od
25 tys  EUR + wpisowe 760 EUR  

• z zakwaterowaniem w internacie: rok szkolny: od ok 29 tyś
EUR + wpisowe 760 EUR  

Cena obejmuje 
- Naukę, zakwaterowanie i wyżywienie 
- Transport z i na lotnisko 
- 3 dniowe szkolenie wprowadzające 
- 24 h opiekę na Malcie i wsparcie opiekuna 

Opłaty dodatkowe: 
- Opłata  rejestracyjna  600  PLN  i  Virtual  meeting  z
Guardianem  60  EUR  –  bezzwrotne  płatne  w  momencie
zgłoszenia na program
- Koszty biletów lotniczych ok. 1000 PLN
- Kieszonkowe 250 EUR/miesiąc
- Inne możliwe koszty: lunch w szkole,  opłaty za mundurek,
 egzaminy,  podręczniki,  szafkę,  wycieczki,  lokalne,  bilet  na
komunikację po Malcie


