
Szkoła European School of English  – Malta Junior Camp
wiek: 9 - 13 lat 

ośrodek czynny: 1.04 – 4.11 2023 (min. 2 tygodnie)
(pobyt sobota - sobota lub niedziela - niedziela)

 szkoła z wieloletnią tradycją i doświadczeniem, działa od 1996 roku i jest jedną z największych na Malcie

 jedyna szkoła na Malcie z akredytacją EAQUALS,   jest  również członkiem  IALC,  FELTOM, MSA, a w 2012
została uznana za najlepszą szkołę językową na Malcie.                                                                   

 główny budynek szkoły, w którym odbywają się lekcje dla osób dorosłych znajduje się w centrum miasta
St.Julians - zaledwie kilka minut od maltańskiego centrum rozrywki i kilka minut jazdy autobusem od centrum
handlowego Sliema.

 szkoła dla dzieci z nowocześnie wyposażonymi salami lekcyjnymi jest zlokalizowana na ternie Salini Resort,
gdzie dzieci są również zakwaterowane. W szczycie sezonu, szkoła czasami korzysta z dodatkowych klas poza
hotelem Salini -  dzieci mają zapewniony transport szkolnym autobusem. 

 dobrze wykwalifikowana i doświadczona kadra nauczycielska, doskonała opieka 24h/dobę .

 kursy  rozpoczynają  się  w  każdy  poniedziałek.  Przydział  do  klasy  następuje  na  podstawie  wyniku  testu
klasyfikującego.  Szkoła  zachęca  do  odbycia  testu  jeszcze  przed  przyjazdem  na  kurs,  co  znacznie  ułatwia
alokację do klas w pierwszym dniu  w szkole.

 bardzo  szeroka  oferta  kursów,  zindywidualizowany  program  nauczania  i  dobrze  dopasowane  poziomy
językowe. 



Kurs językowy 

Nauka: Junior Camp dzieci w wieku 9-13 lat 
Jest to specjalnie zaprojektowany program nauki dla dzieci w
tej  grupie  wiekowej.  W  zależności  od  preferencji  młodych
uczniów i ich rodziców dzieci mogą wybrać program o różnej
intensywność  i  proporcji  nauki  do  zabawy.  Podczas  kursu
standardowego 20 lekcji w tygodniu  nauka koncentruje się na
rozwoju  języka  (słuchanie,  mówienie,  czytanie  i  pisanie),
poszerzaniu słownictwa i zwiększaniu świadomość językowej.
Lekcje opierają się na tematach odpowiednich dla tej  grupy
wiekowej i mogą obejmować m.in rozwiązywania problemów,
odgrywanie ról,  dzielenie się doświadczeniami itp. Polecamy
również  dodatkowy  program indywidualnych  lekcji
pozwalających dziecku skupić  się  na  tematach i  dziedzinach
wiedzy językowej wg jego potrzeb. 

 Wiek uczestników: 9-13 lat 
 Międzynarodowe grupy
 Wszystkie poziomy zaawansowania
 Liczba osób w grupie: max. 15, 1 lekcja = 45 min. 
 Liczba lekcji w tygodniu: 

- kurs General English 20 lekcji w tygodniu 

Inne opcje kursów dla dzieci i młodzieży*
• Dla fanów tenisa – lekcje tenisa 45 EUR/godzinę 

Zakwaterowanie

Rezydencja/Hotel  Salini Resort **** Pokoje 4-osobowe, klimatyzowane z łazienkami i balkonami wyposażone w TV i
radio. Na terenie Salini Resort znajdują się 3 baseny, boisko, kort tenisowy, piłkarzyki, bilard, stanowiska z tabletami,
duże lobby, stołówka i restauracja oraz 18 sal lekcyjnych wyposażonych w tablice multimedialne.
Hotel  zlokalizowany jest  na  północnym wybrzeżu wyspy przy  zatoce Salina Bay,  na przedmieściach St  Paul's  Bay,
spokojnej i  bezpiecznej okolicy.   Młodzież dowożona jest na zajęcia pozalekcyjne szkolnymi autobusami. Dzieci nie
mogą samodzielnie opuszczać kampusu, wszystkie wyjścia odbywają się pod opieką szkolnych Activity Leaders. 

  
Wyżywienie - na miejscu w Salini Resort – 3 posiłki dziennie:
śniadanie, lunch i obiadokolacja od poniedziałku do piątku, w
weekend pakowany lunch  

• Śniadania w stylu europejskim: chleb, szynka, ser, masło,
dżem, marmolada, jogurty, soki, płatki, herbata, kawa,
mleko, woda mineralna.  

• Lunch standard- np. pizza, makaron, ryż, sałatka,
kanapka/bułka, woda mineralna, owoc. 

• Obiadokolacja 3 daniowa w wersji szwedzki stół, woda
mineralna. 

Szkoła oferuje pakiet przyjazny pobytom rodzinnym, rodzice mogą wykupić noclegi w Hotelu Salini Resort i mieszkać
razem z dzieckiem, które będzie miało od poniedziałku do piątku atrakcje i kurs do godz 18.00. 
Istnieje również możliwość  zakwaterowania całej rodziny w centrum St. Julians (blisko szkoły ESE dla dorosłych) w
hotelu George ****, szkoła zapewnia w tym przypadku dowóz dzieci do i z SaliniResort. Oba Hotele ściśle współpracują
ze szkoła ESE i ceny zakwaterowania oferowane w pakietach rodzinnych są zwykle korzystniejsze niż koszt tych samych
opcji rezerwowanych indywidualnie.



Program zajęć dodatkowych 
Szkoła organizuje dla swoich uczniów szereg atrakcji. Większość z nich wliczone jest w cenę kursu, oto przykładowy
program atrakcji pozalekcyjnych  dla dzieci. Na dłuższe wycieczki dzieci dostają pakowany lunch i wodę.

Rano Wieczór

Poniedziałek Paradise Bay Welcome Activities

Wtorek Lime Stone Heritage  Mystery Night at Salini

Środa Valletta Tour + Malta 5D Laser Tag and Games

Czwartek Falcon Centre / Shopping Karaoke Night

Piątek Swimming Pool Games Walking Tour St. Julians / Sliema

Sobota Mellieha Sandy Beach Village Festa Night

Niedziela Marsaxlokk Market & Traditional Blue
Boat Ride

Games at Salilni Resort

Poniedziałek Mdina Treasure Hunt Bowling

Wtorek Splash&Fun Water Park Sunset Sport Games

Środa Sailing & Snorkeling Cinema Night

Czwartek Bird Park Room Buddies Quiz Night

Piątek Harbour Cruise & Shopping Excursion Bugibba Walk, Optional Bumping Cars

Sobota Golden Sandy Beach Village Festa / Party

Niedziela Free Time / Pool Games Evening at Salini Resort

Podróż / transport  z i na lotnisko 

W okresie letnim z Polski istnieje możliwość zamówienia lotów bezpośrednich (bez przesiadki) z Krakowa, Gdańska,
Wrocławia, Poznania lub Warszawy.  Szkoła odbiera uczestników z lotniska w dniu przyjazdu i zawozi na lotnisko po
zakończeniu kursu

Transport z i na lotnisko Maltańskie - w cenie kursu


	Dla fanów tenisa – lekcje tenisa 45 EUR/godzinę

