
Szkoła 
NSTS  – Malta Gzira

 szkoła z wieloletnią tradycją i doświadczeniem,
działa od 1964 roku w 2014 roku świętowała
swoje 50 lecie                                                             

 wszyscy nauczyciele w szkole posiadają
odpowiednie kwalifikacje do nauki języka
angielskiego obcokrajowców m.in. TEFL Cert,
CELTA 

 NSTS - English Language Institute był pierwszym
na Malcie oficjalnym ośrodkiem
egzaminacyjnym Cambridge i
międzynarodowym centrum szkolenia
nauczycieli.

 główny budynek szkoły znajduje się w Gzirze
 doskonała lokalizacja aby intensywnie uczyć się

języka i korzystać z atrakcji turystycznych wyspy
 dostęp do WI-Fi na terenie całej szkoły 
 pobyt rozpoczyna się testem językowych lub

możliwość wykonania testu przed wyjazdem
 międzynarodowe klasy 
 szkoła posiada liczne akredytacje i jest

członkiem wielu stowarzyszeń
 szeroka oferta kursów w tym: nauka języka

połączona z pracą, specjalistyczne kursy dla
nauczycieli języka angielskiego,  letnie obozy dla
dzieci i młodzieży oraz  University Pathway i
High School & Senior High School

 1 lekcja =45 min. 



Kursy dla osób dorosłych 
Kurs ogólny / General English 

Daje  możliwość  poprawy  umiejętności  z  języka  angielskiego,  przy  jednoczesnym  odkrywania  uroków
śródziemnomorskiego  stylu  życia  i  zabytków  wyspy.  To  również  możliwość  spędzenia  wspólnie  czasu  z  ludźmi  w
podobnym  wieku.  Podczas  kursu  szczególny  nacisk  kładziony  jest  poszerzanie  słownictwa  i  poprawę  wymowy  i
umiejętności gramatycznych. Zajęcia prowadzone są w grupach max. 8 osobowych. Małe grupy to gwarancja interakcji
nauczyciel + uczeń.  Podczas kursu można również zarejestrować się na cotygodniowy Workshop bez dodatkowych
kosztów. Zostaną Państwo zaproszenie na trzy wydarzenia społeczne  w każdym tygodniu.

 Minimalny wiek uczestników: 16 lat
 Międzynarodowe grupy
 Wszystkie poziomy zaawansowania
 Liczba osób w grupie: max. 8 zwykle 6  
 Liczba lekcji w tygodniu: 20, 20+5, 20+10  (od poniedziałku do piątku)
 CLASS MAX 8 (AV 4)

Kurs Business  / Business English  
Kurs Business English skierowany jest do osób używających języka angielskiego w pracy. Ten kurs jest idealny dla osób
rozpoczynających pracę zawodową, jak również do osób pracujących z językiem angielskim od dawna.  Ćwicz swoje
umiejętności komunikacyjnych poprzez działalność społeczną - doskonały sposób na sprawdzenie swoich umiejętności
w sytuacjach praktycznych. 

 Minimalny wiek uczestników: 16 lat
 Międzynarodowe grupy
 Wymagany poziom znajomości języka min. B1
 Liczba osób w grupie: max. 5 
 Liczba lekcji w tygodniu: 20, 30 tylko BE lub 20 ogólnych + 10 BE  (od poniedziałku do piątku)

Professional English
Kurs polecany osobą aktywnym zawodowo chcącym poprawić swoją znajomość języka angielskiego zgodnie ze ścieżką
kariery.  To połączenie w kurs ogólnego i  angielskiej  terminologii  i  frazeologia la konkretnego zawodu (o szczegóły
zapytaj doradcę JPEdukacja).

 Minimalny wiek uczestników: 16 lat
 Międzynarodowe grupy
 Wymagany poziom znajomości języka min. B1
 Liczba osób w grupie: max. 4 
 Liczba lekcji w tygodniu: 10 ogólnych + 20 PE, 10 ogólnych + 20 PE lub 20 ogólnych + 10 PE (od poniedziałku

do piątku)
E GENERAL ENGLISH

Kurs 50 + 
Program ma na celu promowanie inteligentnego relaksu wśród  osób dorosłych, których znajomość języka angielskiego 
waha się od zaledwie początkującego do biegłego.  

 Minimalny wiek uczestników: 50 lat
 Międzynarodowe grupy
 Wszystkie poziomy zaawansowania
 Liczba osób w grupie: max. 10 zwykle 6  
 Liczba lekcji w tygodniu: 20  (od poniedziałku do piątku), 
 Długość kursu: od 1 do 4 tygodni 
 Program zajęć dodatkowych w pakiecie 
 Terminy: dostępne u doradców JPEdukacja  

Lekcje indywidualne: 
Zajęcia indywidualne z nauczycielem można wykupić jako samodzielny kurs lub połączyć z innym kursem w 
standardowej klasie. 

• Liczba osób w grupie: 1  
• Liczba lekcji w tygodniu: 15, 20, 25, 30  (od poniedziałku do piątku), 
• Minimalna długość kursu: 1 tydzień

UWAGA możliwość zamówienia tylko nauki  w weekendy.  Piątek -  niedziela 20 lekcji.  Tematyka i  godziny zajęć wg
indywidualnych preferencji 



Pobyty rodzinne = kursy rodzic i dziecko 
Doskonała  okazja  by  połączyć  rodzinne  wakacje  z  nauką  języka
angielskiego. 
Rodzice mogą wybrać jeden z kursów dla dorosłych a dzieci mogą
wziąć udział w specjalnych kursach dla dzieci w wieku 9-13 lat lub
14-17 lat. 
Małe  dzieci  w  wieku  poniżej  10  mogą  uczestniczyć  w  kursie
angielskiego  dla  początkujących  prowadzone  przez  specjalnie
przeszkolonych  nauczycieli.  Zajęcia  koncentrują  się  na  nauce
poprzez zabawę:  śpiew, gry i zajęcia plastyczne. 

Oferowane zakwaterowanie

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

Rodzina goszcząca 
Wybór tej formy zakwaterowania to unikalna możliwość poznania stylu życia Maltańczyków i ich pogodny ducha i
gościnności. Wszystkie rodziny goszczące są bardzo starannie wybierane przez szkołę. Pobyty dostępne w opcji half-
board - czyli śniadanie i kolację (kolacja najprawdopodobniej typowy posiłek w stylu śródziemnomorskim z włoskim
wpływem).  Pralnia dostępne są na życzenie. Za dopłatą rodziny executive 

pokoje 1-2 osobowe (pokoje 1 os za dopłatą)
2 posiłki dziennie
pranie dostępne na życzenie 

Rezydencja szkolna Campus Residence
Lokalizacja

•  Bezpieczna  i  cicha  lokalizacja   przy  Uniwersytecie
Maltańskim, 
•  Kilka  minut  spacerem do morza Sliema-Gzira,  barów na
świeżym powietrzu, kawiarni, restauracji, sklepów i  centrum
handowego
• Skalny nabrzeże do pływania i opalania w Sliema, Manoel
Island, Ta ' Xbiex
• 10 minut do szkoły oraz  do dobrze wyposażonej siłowni,
podgrzewanego basenu wielkości olimpijskiej
• Łatwy dostęp w pobliżu do transportu publicznego, w tym
bezpośredniego autobusu z lotnika

Udogodnienia
• Darmowe Wi-Fi w pomieszczeniach ogólnodostępnych, prywatnych studiach i pokojach
• Basen z tarasem słonecznym i bufetem przy basenie, bez ratownika
• Wielofunkcyjne wspólne salony, pokoje do nauki
• Recepcja 24/7, nocna ochrona
• System bezpieczeństwa CCTV, elektroniczne klucze do drzwi 
• Klimatyzacja i centralne ogrzewanie
• Codzienne obfite, kontynentalne śniadanie w formie zimnego bufetu wliczone w cenę pokoju i studia

Studio/pokoje dla dorosłych
• Wymiana pościeli co tydzień
• Łazienka z prysznicem, WC, umywalka, ręczniki zmieniane dwa razy w tygodniu
• Kompletny aneks kuchenny: płyta gazowa, kuchenka mikrofalowa, lodówka, naczynia,sztućce, jadalnia
• Taras na świeżym powietrzu z widokiem na tereny Uniwersytetu lub balkon z widokiem na basen
• Skromne ale bardzo funkcjonalne wyposażenie
Dostępne pokoje
- typu studio 1,2,3 osobowy z kuchnią 
- pokój 1,2,3 osobowy łóżka pojedyncze lub 4-5 osobowy łóżka piętrowe
- opcja ze śniadaniem



Program zajęć dodatkowych 

Szkoła  organizuje  dla  swoich  uczniów  szereg  atrakcji  odbywających  się  na  miejscu  lub  wycieczek  (za  dodatkową
dopłatą). W głównym holu szkoły regularnie wywieszane są informacje o wszelkich aktywnościach. 

Podróż / transfer z i na lotnisko 

Istnieje możliwość zamówienia lotów bezpośrednich (bez przesiadki) z Polski. O szczegóły pytaj w JPEdukacja. Szkoła
oferuje zakwaterowanie od soboty do soboty, bądź od niedzieli do niedzieli. 

Transport z i na lotnisko Maltańskie 
1 osoba 30 EUR w jedną stronę 
2 osoby 28 EUR w jedną stronę od osoby 
3 osoby 19 EUR w jedną stronę od osoby 


